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Є. А. Плужникова

НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу

УДК 33:622.33
Є. А. Плужникова,
Інститут економіко-правових досліджень НАН України,
м. Донецьк

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДОБУТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Використання природних багатств цілком залежить від рівня розвитку виробничих сил і, навпаки,
наявність відповідних природних умов і ресурсів значно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи чи сповільнюючи їх динаміку. Донецька область має велику мінерально-сировинну базу та посідає 1 місце в Україні за кількістю мінеральних ресурсів, які, маючи першочергове значення, складають базову основу соціально-економічного розвитку
регіону. Головними корисними копалинами є кам’яне
вугілля (запаси оцінюються в 18,2 млрд. т.), кам’яна
сіль, вапняк, огнетривкі глини, цементна сировина,
крейда, гіпс та інші — усього майже 50 видів. Світовий досвід показує, що вугілля є досить ефективним і
перспективним джерелом енергії. Україна стоїть в числі
перших у світі за запасами кам’яного вугілля.
У сучасних умовах української держави з обмеженим фінансуванням вугільної промисловості, між
тим, існують шляхи підвищення видобутку запасів
надр кам’яного вугілля. Говорячи про важливість вугільної галузі в економіці всієї країни для забезпечення енергетичної безпеки, треба зазначити, що обрана
тема дослідження є надто актуальною в наш час.
Проблемами ефективності видобутку вугілля займаються такі вчені, як О.І. Амоша [1], О.Г. Вагонова
[2], І.В. Жогова [3], В.І. Логвиненко [4], В.Є.Неєнбург [5], В. І. Саллі [6], Т.В. Щетілова [7] та інші.
Природні ресурси — природні тіла й речовини (або
їх сукупність), а також види енергії, які використовують на конкретному етапі розвитку продуктивних сил,
або існує технічна можливість використання їх для ефективного задоволення потреб суспільства [8, с. 83].
Поняття «природні ресурси» має міждисциплінарне значення, бо може розглядатися у зв’язку з виробничим процесом і може використовуватися природничими, технічними науками.
У науковій літературі часто замість поняття природні
ресурси використовують поняття природно-ресурсний
потенціал, що розглядається як сукупність усіх можливостей, засобів, запасів, джерел, що є і можуть бути

мобілізовані, використані для досягнення певної мети [9,
с. 63]. Використання цього поняття дає оцінку кількості
регіональних ресурсів, їх користь для суспільства. Серед паливно-енергетичних копалин Донецького регіону
головне місце посідає кам’яне вугілля Донецького
кам’яновугільного басейну, запаси якого складають
67,0 % від загальнодержавного рівня, а видобуток перевищує 83 %. Регіон спеціалізується на видобутку
вугілля, саме тому в роботі проводиться дослідження
кам’яного вугілля як регіонального ресурсу.
Мета нашого дослідження — визначення ефективності видобутку запасів кам’яного вугілля Донецької області.
Оцінка регіональних ресурсів є необхідною й актуальною в наш час. Економічна оцінка регіональних
ресурсів відбувається з використанням економічних
критеріїв, мається на увазі зіставлення властивостей
регіональних ресурсів з потребами господарської
діяльності людини. Як економічна оцінка регіональних ресурсів розглядається вплив територіальних
відмінностей у властивостях цих ресурсів. Критерієм
оцінки регіональних ресурсів вважають порівняльну
економічну ефективність використання цього джерела ресурсів.
Обираючи варіанти видобутку ресурсів, необхідно встановити загальний критерій відбору з існуючих
проектів, яким слугує економічна ефективність.
Загальним правилом визначення ефективності є
перевищення потенційної вигоди (В) над витратами (С):
В — С > 0,
чим більша буде отримана різниця, тим вище
ефективність.
Ефективність виробництва за загальною методологією її визначення має такий вигляд:
Ефективність( продуктивн ість) =

Результати (ефект )
Ресурси (витрати )

Для вимірювання ефективності виробництва використовуються показники продуктивності праці, фондовіддачі, рентабельності, окупності та інші.
Економічний ефект полягає в економії живої та
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Таблиця 1
Фінансові показники підприємств з видобутку паливно-енергетичних корисних копалин

Показники
Фінансовий
результат
до
оподаткування, млн. грн.
Збиткові підприємства у відсотках
до загальної кількості, %
Рентабельність
операційної
діяльності, %

2004
- 553,3

2005
-153,0

2006
- 497,3

2007
- 500,9

61,4

57,0

56,6

57,9

-3,6

0,5

-2,1

-4,3

уречевленої праці й виражається у вигляді приросту
обсягів товарної продукції, прибутку, зниження собівартості, економії витрат. Соціальні результати — це
покращення стану населення, зниження захворюваності, збільшення тривалості життя, періоду активної
діяльності. Екологічні результати полягають у покращенні показників стану навколишнього природного
середовища.
Мультиплікаційний еколого-соціально-економічний ефект — це підвищення рівня життя населення,
прибутковості виробництва, збільшення національного багатства країни.
В.О. Паламарчук, П.І. Коренюк [10, c. 253] пропонують економічний ефект від розробки родовища
визначати як різницю між цінністю продукції та затратами на її виробництво:

бини розробки, наслідком чого є підвищена температура порід, висока загазованість, небезпека раптових
викидів вугілля, газу й гірничих ударів. Складні гірничо-геологічні умови сприяють зниженню ефективності
роботи шахт галузі. Зольність вугілля протягом 50 років
зросла більше ніж у двічі й наближається до 35-40 %,
що негативно впливає на економічні показники роботи
шахт. Продуктивність праці у вугільній промисловості
України після її зростання у 70-ті рр. знизилась до величини, яка була 50 років тому, а собівартість видобутку вугілля зросла за минули 50 років майже у 10 разів.
Аналіз геологічної бази галузі показує, що природні
умови складні нині й можливо будуть більш складними в майбутньому.
Вугільна промисловість у цілому й основна частина діючих шахт є нерентабельними, а визначена галузь належить до неефективних, про що свідчать показники таблиці 1. Але вугільна галузь була та залишається дуже важливою в економіці країни.
Серед показників ефективності видобутку вугілля були обрані такі: фінансовий результат до оподаткування, відсоток збиткових підприємств, рентабельність
операційної діяльності.
У таблиці 1 представлені фінансові показники
підприємств з добування паливно-енергетичних корисних копалин. Протягом досліджуваних років вуглевидобуток українських підприємств збитковий, що пов’язано з високою собівартістю вугілля. Позитивний
рівень рентабельності операційної діяльності був досягнутий лише в 2005 р., інші роки показують
від’ємний рівень рентабельності.
Серед обраних показників лише відсоток збиткових підприємств має позитивну динаміку, що пов’язано з виділенням перспективних вугільних
підприємств із загального їх числа та покращенням їх
діяльності. На рисунку 1 відображено збитки досліджуваних підприємств, їх динаміка має невелику тенденцію до зменшення впродовж визначених років.
З кожним роком питання ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) на
підприємствах та в організаціях Донецької області набувають все більш важливого значення. Подальше

е = Ззtij - Зінт.tij ,
де

Ззt ij — цінність кінцевої продукції, розрахо-

вана в замикаючих витратах за t- й період для j-го
варіанта розробки і-го родовища, млн. грн.;

Зінт.tij — інтегральні

витрати за t років при

j-му варіанті і-го родовища, млн. грн.
Замикаючі затрати визначаються на основі оптимізаційних розрахунків перспективних планів розвитку й розміщення галузей.
Однією з причин високої собівартості донецького
вугілля є глибоке залягання пластів (понад 1000 м) та
незначна їх потужність (від 0,45 м до 1,0 м). Однак цей
важливий для України басейн відіграє велику роль у
формуванні таких промислових вузлів, як ДонецькоМакіївський, Горлівсько-Єнакієвський, СтахановськоАлчевський, Лисичансько-Рубіжанський та ін.
Діючий шахтний фонд області має несприятливу
структуру, тому що складається з великої кількості шахт
в основному малої потужності, які знаходяться в експлуатації довгий час, що призвело до ускладнення
підземного господарства і шахтної поверхні. Тривалі
терміни експлуатації шахт призвели до зростання глиЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010
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Фінансовий результат до оподаткування
підприємств з видобутку паливноенергетичних корисних копалин, млн. грн.
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Рис. 1. Фінансовий результат до оподаткування підприємств з видобутку паливно-енергетичних корисних
копалин, млн. грн.

зростання економічних показників розвитку регіону,
в першу чергу, потребує вирішення проблеми надійного забезпечення енергоресурсами.
Перспективи розвитку вугільної галузі України
пов’язані насамперед з розширенням геологічних розвідок на території районів залягання палива, а також з
реконструкцією вугільного басейну Донбасу. А важливу роль у розвитку паливно-енергетичного комплексу відіграють заходи з створення енергозберігаючих технологій та ефективних систем управління енергозбереженням. Неабияке значення має також форма
власності вугледобувних підприємств. Як показує
практика, на роздержавлених підприємствах області
видобувається вже біля третини обсягу вугільної продукції в області. Зусилля керівництва цих підприємств
спрямовані на пошук, розробку і впровадження прогресивних техніко-технологічних рішень і організаційно-економічних заходів. Практика залучення недержавних інвестицій свідчить про те, що досягнення компанії перевищують показники кращих шахт Росії і
Німеччини, що працюють в аналогічних гірничо-геологічних умовах.
Інтегральним показником, що найдоцільніше враховувати при оцінці перспектив розвитку вугледобувних підприємств та при розробці стратегії й тактики
підтримки їх потужності, є рівень соціального розвитку вугледобувних регіонів. Він ураховує ступінь задоволення матеріальних і духовних потреб мешканців регіону, рівень їхньої захищеності, якість життєвого середовища, забезпеченість регіону трудовими й
матеріальними ресурсами та ін. Рівень задоволення матеріальних і культурних потреб визначається сукупним

доходом на душу населення, забезпеченістю житлом,
його якістю, наявністю і якістю транспортних комунікацій, систем зв’язку, установ культури і відпочинку,
підприємств торгівлі, комунального обслуговування.
Рівень соціального розвитку регіонів, і особливо перспективи його розвитку, значною мірою пов’язані з
рівнем забезпеченості регіону трудовими й інтелектуальними ресурсами.
Складні гірничо-геологічні умови більшості вугільних родовищ України обумовлюють наявність великої кількості небезпечних і шкідливих виробничих
чинників, що істотно впливають на життя і здоров’я працюючих і обумовлюють високий рівень травматизму і
профзахворювань у галузі. Тому при оцінці перспектив розвитку шахт необхідно враховувати показники,
що характеризують соціальну захищеність трудящих і
техніко-природну безпеку (у частині соціальних виплат, рівнів технологічної і техногенної безпеки).
Соціальний розвиток шахтарських регіонів, потребує більш широких можливостей для професійнокваліфікаційних переміщень працівників і зміни їх соціального стану через оволодіння новою спеціальністю, розв’язання проблем зайнятості населення через
створення та розвиток принципово нових для регіону
видів виробництв.
Також важлива правильна побудова економікоправової політики щодо гармонійного використання
надр, ураховуючи екологічну культуру при цьому забезпечуючи економічну ефективність.
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Плужникова Є. А. Показники ефективності
видобутку регіональних ресурсів Донецької області
Розглянуто проблемні питання, пов’язані з визначенням ефективності добування кам’яного вугілля
в Донецькій області. Проведено розрахунки та аналіз
показників ефективності, визначені причини збитковості вугледобувних підприємств, надано деякі пропозиції для вдосконалення цих процесів.
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фінансовий результат, інтегральний показник.
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добычи региональных ресурсов Донецкой области
Рассмотрены проблемные вопросы, связанные
с определением эффективности добывание каменного угля в Донецкой области. Проведены расчеты и
анализ показателей эффективности, определенны причины убыточности угледобывающих предприятий,
предоставлены некоторые предложения для усовершенствования этих процессов.
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Considered problematic issues associated with
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К ВОПРОСУ ИНВЕСТИЦИЙ В УГОЛЬНЫЕ ШАХТЫ
Состояние вопроса. Угольная промышленность
— одна из наиболее капиталоемких отраслей и отличается от других секторов экономики длительными сроками строительства (до 7 — 11 лет) и освоения проектных
показателей (5 — 8 лет) угледобывающих предприятий,
что вызвано большим объемом трудоёмких работ в сложных подземных условиях. Разрабатываемые месторождения Донбасса чрезвычайно сложные во всех отношениях. В бассейне, кроме единичных шахт Ровеньковско-Антрацитовского горнопромышленного района, безопасных шахт нет. 90% из них газовые, 60% — опасны по взрывам угольной пыли, 45% — разрабатывают
пласты, склонные к выбросам угля и газа, 25% — опасные по самовозгоранию угля. При этом часть шахт опасна по двум или трем факторам одновременно [1].
На безопасность ведения горных работ и вероятность различных аварий, несчастных случаев большое
влияние оказывает малая мощность пластов, сложная
геотектоника, метанообильность, изношенность оборудования. Отрабатываемые участки на шахтах за длительное время эксплуатации шахт ушли далеко от главных и вспомогательных стволов. Протяженность всех
коммуникаций значительно увеличилась, что требует
постоянного контроля и обслуживания тысячи километров выработок, магистралей и десятков тысяч различных механизмов и сопряжено с ростом издержек
производства. Общая длина только магистральных конвейеров — 1350 км., локомотивных маршрутов —
1140 км. Парк электровозов насчитывает 1400 единиц.
Около 600 вентиляторов главного проветривания в
среднем подают в шахту по 20 тыс. кубометров воздуха на каждую тонну угля и, несмотря на это, воздуха
для разбавления метана недостаточно. Поэтому почти
треть шахт вынуждена вести ещё и дегазацию массива. Все это сопряжено со значительными затратами электроэнергии (в среднем около 200 КВт. ч./т.) [1].
Ясно одно: обслуживать и поддерживать такое
количество оборудования, ремонтировать такое число и такую протяженность выработок чрезвычайно
сложно и дорого. Даже при высокой надёжности систем всё это может стать источником непредвиденных аварий и катастроф. Устаревший шахтный фонд,
моральный и физический износ машин и оборудования существенно влияют на экономику отрасли и на
инвестиционный климат.
Целью статьи является изучение отдельных фак-

торов, влияющих на инвестиционный климат в угольной отрасли.
Результаты исследований. Избрав в качестве
государственной экономической формации свободное
предпринимательство, в основе которого лежит частная собственность и либеральный рынок, Украина тем
самым взяла на себя обязательства привести в соответствие с принятой парадигмой всю национальную
экономику. Поэтому одной из главных задач перестройки экономики становится разгосударствливание предприятий, в том числе и угольных, насчитывающих сотни шахт и разрезов. Однако процесс приватизации по
историческим меркам в Украине начался со значительным опозданием, что стало одной из причин утраты
многими шахтами первоначального (1991 г.) производственного технико-экономического потенциала и, в конце-концов, привело отрасль к экономическому кризису. Попытки переломить сложившиеся тенденции в результате поспешных, непродуманных, плохо спланированных действий и ошибочных решений в процессе
многолетней реструктуризации отрасли завершились
потерями основных фондов и безвозвратной утратой
уже вскрытых и подготовленных к добыче запасов угля.
Объем финансовых средств, требуемых на техническое перевооружение отрасли в результате старения шахтного фонда, постоянно возрастает и в настоящее время достиг таких размеров, когда необходимо принимать радикальные политические решения
о дальнейшей судьбе многих градообразующих шахт.
Несмотря на ликвидацию и постановку на консервацию многих шахт и разрезов, в настоящее время
структура государственного шахтного фонда находится в крайне неудовлетворительном состоянии. В
результате реструктуризации число шахт за период с
1998 г. сократилось в полтора раза. Однако удельный
вес шахт с валовой добычей угля менее 100 тыс. т. в
год (в среднем 64 тыс.т.), увеличился с 26,4 до
36,8%. Среднегодовые темпы роста себестоимости
товарной продукции с 2000 г. на государственных
шахтах значительно опережали темпы роста оптовых
цен (59,0 против 44,4), в результате дисбаланс достиг 149,18 грн. на 1 тонну. Объем проведения вскрывающих выработок и протяженность линии очистных
работ снизились на 30 и 34% соответственно. В то
же время доля КМЗ в числе очистных забоев достигла 67%, а добыча угля из них — 94,2%. На долю
8
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94-х забоев с индивидуальной крепью приходится
всего 4,7% валовой добычи угля [2].
В 2007 г. практически завершился первый этап разгосударствливания шахт. В их числе находится 28 предприятий с суммарными промышленными запасами угля
1,7 млрд. тонн и общей производственной мощностью
29,5 млн.тонн в год. В 2008 г. доля этих предприятий в
общей валовой добыче Украины составила 43% [2].
Результаты, достигнутые на шахтах «Красноармейская
Западная № 1», им. А.Ф.Засядько, в объединениях «Краснодонуголь» и «Павлоградуголь», потребовали от собственников значительных инвестиций на расширенное
воспроизводство линии очистных забоев и развитие
шахтного фонда. Эта группа предприятий входит в состав мощных финансово-промышленных структур и до
начала мирового финансово-экономического кризиса в
отличие от государственных шахт не испытывала недостатка в инвестиционных ресурсах. Их инвестирование
и приватизация остаются неопределенными.
В последние годы большие надежды возлагают
на приток внешних инвестиций, частный капитал для
приватизации и на вхождение государственных угледобывающих предприятий в интегрированные структуры по производству металла и электроэнергии. И хотя
такой сценарий весьма привлекателен, в условиях снижения спроса на уголь и банковского кризиса он маловероятен. Нельзя не отметить, что в Украине были
опробованы различные пути вовлечения частного капитала в угольное производство. Наиболее успешное
завершение получила совместная разработка части горного отвода шахты «Красноармейская Западная» № 1
(на то время являющейся государственной) и частной
фирмы CABI с использованием производственной
структуры реципиента. И в настоящее время совместно с частными предпринимателями государственные
шахты ведут совместно отработку запасов угля. Однако такая структура из-за отсутствия нормативно-методической базы встретила определенные трудности и
оказалась не равновыгодной для партнеров. Что касается государственных субсидий, то они используются
неэффективно из-за несовершенства всей системы конкурсного отбора бизнес-планов, из-за недостоверности исходных данных, положенных в основу расчетов,
несбалансированности всех операций в общешахтной
производственной структуре и по ряду причин субъективного характера.
В отличие от зарубежных стран в Украине не
нашли распространения такие прогрессивные формы
взаимосотрудничества с производителями горнодобывающей техники как лизинг, что могло бы существенно
снизить затраты на технику. Основная причина, повидимому, в невостребованности такой формы хозяйственных взаимоотношений из-за высокого риска —
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финансовая ненадежность потенциальных потребителей техники и экономическая нестабильность в стране. В этих условиях ориентация на экономическое
оздоровление всех шахт, находящихся в государственной собственности, нереальна. Это объясняется
тем, что приватизация донецких угольных шахт относится к числу рискованных сделок.
Повысить инвестиционную привлекательность
угольных шахт, имеющихся в государственном реестре Украины, можно потенциально увеличив их доходность, повысив конкурентность производимой товарной продукции и увеличив спрос на нее. В сложившихся кризисных условиях переход угледобывающих предприятий к многотоварному производству
является наиболее эффективной мерой в условиях еще
не устоявшегося рынка энергоносителей. Практика
диверсификации мирового производства, начавшаяся во второй половине прошлого века, получила интенсивное развитие, хотя и связана со значительными
затратами производителей на инновации и обычно
сопровождается удорожанием товаров. В широком
смысле под диверсификацией товаров подразумевается объединение в деятельности предприятия традиционных и специфических ресурсов. В условиях отработки угольных месторождений возможен симбиоз коммерческих интересов владельца горного отвода и инвесторов. Интерес первого — в традиционном
ресурсе, а второго — в попутных не специфических
ресурсах (метан, шахтная вода, породные отвалы и
др.) либо в ресурсе, который не имеет достаточного
рыночного спроса (бурый уголь). Широкая номенклатура выпускаемой продукции обеспечивает высокую устойчивость в условиях динамичности рыночной экономики и способствует перетеканию капитала
в более прибыльные отрасли, что является также одним из факторов инвестиционной привлекательности.
На 01.01.2009 г. на балансе Министерства угольной
промышленности находилось 35 шахт с валовой добычей угля до 100 тыс. т. в год. Из 98 шахт только на 16
средняя цена тонны товарной продукции превышала себестоимость на 7,3 — 33,8%, в т.ч. на 10-ти шахтах себестоимость в среднем ниже на 56 грн. [3]. Данные об изменении этих показателей в границах интервалов ранжирования среднегодовой добычи приведены в табл. 1.
Из приведенных данных видно, что во всем диапазоне роста (за исключением выборок y i >1000
тыс.т. /год) валовой добычи средняя себестоимость угля
в выборке превышает соответствующую ей оптовую
цену на товарную продукцию, что является следствием отсутствия необходимой ценовой политики государства на отечественном рынке энергоносителей.
Видно также, что более половины (53%) шахт на9
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Таблица 1
Распределение добычи, себестоимости и цены товарной продукции за 2008 г.

ходятся в диапазоне годовой валовой добычи ниже 300
тыс.т. /год. Эти шахты, по-видимому, требуют наибольших инвестиций при сохранении монотоварной ориентации и поэтому потенциально могут стать номинантами
для диверсификации в многопрофильное производство.
Зависимость себестоимости от годовой валовой
добычи угля (как видно из графика на рис.1) по обеим
осям координат стремится к некоторому пределу, имеет
экспоненциальный характер и описывается уравнением
(1)
Y = ℮ (10,9228 — 0,89 lnx) + 380,
где 380 — это предел, к которому стремится себестоимость в рассматриваемом случае (2008 г.).
При этом скорость приращения функции y в интервале средней величины x от 1-го до 2-х млн.т. /год
падает до 7 коп. /т.
Левая ветвь графика стремится к максимальной
себестоимости при нулевой добыче, правая — к минимальной при технически возможной максимальной
добыче. Значения себестоимости в левой части графика определяют условно-постоянные затраты, необходимые для поддержания безопасной жизнедеятельности шахты с постоянными основными фондами и
штатом трудящихся (электроэнергия, содержание зданий и сооружений, заработная плата и начисления на
неё, отчисление в пенсионный фонд). Следует отметить, что ранжированные выборки исследованной совокупности данных о себестоимости для шахт с валовой добычей до 100 тыс.т. в год отличаются самой
высокой дисперсией (S=1127). По мере увеличения
добычи дисперсия снижается до S=392. В определенной мере это свидетельствует о том, что в числе 35
шахт с добычей угля до 100 тыс. т. в год представлены предприятия с наиболее значительным контрастом
состояния их шахтного фонда.
Общие результаты выполненного анализа, сле-

дует заметить, показывают, что конечной целью любого вида производственной (собственно, как и непроизводственной) деятельности является экономия
общественно полезного труда, материальных, энергетических ресурсов и т.д., т.е. снижение себестоимости на единицу товарной продукции с целью максимизации размеров прибыли. Поэтому приведенное выше
уравнение, рассматриваемое как математическая модель, отражает не только экстенсивный характер снижения себестоимости как функции объемов валовой
добычи, но и свидетельствует об ограниченных инвестиционных возможностях шахт, находящихся в собственности государства, поскольку у негосударственных угледобывающих предприятий Украины, находящихся в таком же интервале добычи (1 —2 млн.т. /год)
скорость снижения себестоимости явно иная.
Именно поэтому предприятия негосударственного
сектора строят экономику по-другому. Например, в частной угольной компании ОАО «Павлоградуголь» инвестиции увеличиваются в геометрической прогрессии, а
для предотвращения присечек почвы и кровли на шахте
«Степная» узкозахватные комбайны заменены стругами.
Таким образом, проблема цены на угольную
продукцию — это исходная точка формирования соответствующего инвестиционного климата. Вполне
очевидно, что долгосрочные негосударственные инвестиции сдерживает не только отсутствие жестких
гарантий и прав собственности, но и участие весомого государственного капитала в реформирование предприятий. В этих условиях с точки зрения подготовки
к масштабным инвестициям государственные шахты
следует классифицировать по направлениям реформирования и инноваций, сгруппировав их по направлениям для конкретной технико-экономической оценки каждого объекта. Например:
10
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цен на него, и ряда других социально-экономических
причин превращение отходов в доходы найдет свою
нишу в экономике государства. Так не лучше ли быть
в этом деле первыми?
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Майдукова С. С. До питання інвестицій у
вугільні шахти
Визначено доцільність інвестицій у вугільне виробництво України. Розглянуто шляхи підвищення
інвестиційної привабливості вугільних шахт України,
а також формування відповідного інвестиційного
клімату у державі.
Ключові слова: економіка, інвестиції, інновації,
собівартість, прибуток, вугледобувні підприємства.
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Рис. 1. График зависимости себестоимости y (грн.)
от объемов валовой добычи угля x (тыс.т/год):
ряд 1 — фактические значения; ряд 2 — расчетные

— металлургии;
— химическое производство;
— генерация электроэнергии;
— топливно-энергетические центры по производству моторных синтетических топлив на базе переработки угля и шахтного метана;
— метано-газовые когенерационные комплексы
на базе дегазационных систем и газовых генераторов,
использующих низкокалорийные отходы добычи и
обогащения угля;
— предприятия прямого ожижения бурого угля
с использованием синтез-газа.
Превращение отходов в доходы путем использования шахтного метана, низкокалорийных шламов, не
пользующихся спросом бурых углей, а также преобразование части угля в жидкое и газообразное моторное топливо, части шахтного метана в электрическую
и тепловую энергию на базе государственных предприятий угольной отрасли несмотря на убедительные доводы в экономичности реализации таких программ, не
вызывает интереса у частных предпринимателей и не
находит поддержки у государства по причине высокого риска и больших сроков окупаемости инвестиций.
Однако по мере оздоровления экономики и неминуемого увеличения спроса на моторные топлива,
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угольные шахты
Определена целесообразность инвестиций в
угольное производство Украины. Рассмотрены пути
повышения инвестиционной привлекательности угольных шахт Украины, а также формирования соответствующего инвестиционного климата в стране.
Ключевые слова: экономика, инвестиции, инновации, себестоимость, прибыль, угледобывающие
предприятия.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Постановка проблемы. На современном этапе
развития экономики Украины, когда макроэкономическая ситуация в стране подвержена серьезным колебаниям и негативным факторам, субъекты предпринимательства разных организационно-правовых форм
хозяйствования и видов экономической деятельности
находятся в поисках новых эффективных методов разработки и реализации управленческих решений для
осуществления деятельности.
В этой связи возникает необходимость тщательного изучения, анализа и оценки деятельности предпринимательских структур. То есть, в современном
обществе статистический анализ выступает одним из
важнейших инструментов управления деятельностью
предпринимательских структур. Статистическое изучение обеспечивает рационализацию сбора, обработки и анализа информации; повышение степени разработанности системы показателей предпринимательской деятельности, методов анализа, моделирования и
принятия оптимальных управленческих решений.
Анализ последних публикаций. В последние
годы зарубежные и отечественные ученые уделяют
внимание проблемам развития деятельности малых
предприятий. Значительный вклад в изучение теоретических основ предпринимательской деятельности
внесли В.И. Ляшенко, З. С. Варналий, В. Я. Горфинкель, В.И. Кредисов [1 — 4] . Разработка статистического обеспечения управления развитием предпринимательской деятельностью нашла отражение в работах А.В. Головача, В.П. Гранберга, А. М. Ериной,
И. Г. Манцурова, Л.Л. Шамилевой [5 — 9].
Несмотря на значительное количество исследований деятельности малого бизнеса, остаются недостаточно разработанными вопросы моделирования экономического развития малых предпринимательских
структур и прогнозирования основных показателей их
деятельности. Также недостаточно разработанными
остаются направления стимулирования предпринимательской деятельности на основе применения экономико-статистических методов.
Целью статьи является анализ производственных функций для оценки возможностей экономического развития малого бизнеса с учетом эффективности использования ресурсов производства промышленными и строительными малыми предприятиями.

Изложение основного материала. В рыночной
системе хозяйствования малый бизнес является
неотъемлемым и необходимым элементом, без которого экономика и общество в целом не могут полноценно существовать и развиваться. Субъекты малого
предпринимательства выступают полноправными
структурными элементами экономики, способствуя
эффективной мобилизации и использованию ресурсов, преодолению диспропорций на отдельных сегментах рынка, формированию новых рыночных ниш,
активизации инновационной деятельности и внедрению новых форм и методов организации производства, развитию конкуренции на отечественном рынке,
решению ряда социальных проблем, экономическому росту экономики страны.
В странах с развитой рыночной экономикой предприятия малого бизнеса производят свыше 50% ВВП,
доля занятого населения на этих предприятиях составляет около 40% общего числа занятых в экономике.
Для сравнения, в 2007 г. в Украине эти показатели
составили 18,4% и 14,9% соответственно.
Несмотря на преимущества, малый бизнес подвержен влиянию различных факторов, сдерживающих его
развитие. Поэтому процесс развития малых предприятий требует всесторонней поддержки и оптимизации управленческих решений в отношении их деятельности.
Социально-экономические аспекты деятельности предприятий малого бизнеса — многогранны, могут быть комплексно проанализированы с использованием экономико-математических методов и моделей. Для описания взаимодействия факторов развития малого бизнеса определяется математическая модель, которая позволит управлять деятельностью малых предприятий.
Статистическое моделирование выступает одним
из эффективных способов познания статистических
закономерностей. Его сущность состоит в замене реального процесса или явления определенной конструкцией (физической или математической), которая
воспроизводит основные, самые важные и существенные черты процесса, абстрагируясь от второстепенных, несущественных, то есть моделирование определяется как воспроизводимость характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для изучения этих характеристик.
12
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Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий Донецкой области в промышленности и строительстве
за 2001 — 2007 гг.

Одной из наиболее сложных проблем системы
управления является предугадать развитие явления или
процесса в будущем и найти эффективное решение в
условиях неопределенности. Инструментом минимизации неопределенности является прогнозирование,
т. е. система научных исследований качественного и
количественного характера, направленных на выявление тенденций и закономерностей развития объекта
прогнозирования. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз.
Возможность прогнозирования ситуации обеспечивает
получение лучших результатов или избежание потерь.
Проанализируем показатели деятельности малых
предприятий Донецкой области на основе модели динамической производственной функции (Кобба-Дугласа). Моделирование на основе динамической производственной функции дает возможность не только
оценить эффективность использования факторов роста и потенциальные возможности экономики за счет
изменения факторов производства, но и спрогнозировать факторные и результативные признаки на предстоящие периоды времени. При этом оценкой эффективности являются коэффициенты эластичности ( и ),
которые оценивают эластичность выпуска (реализации) по затратам соответствующего вида ресурса.
Проведем сравнительный анализ эффективности
деятельности субъектов малого бизнеса в таких видах экономической деятельности, как промышленность
и строительство. Динамические производственные
функции построим на основе данных, характеризующих основные показатели промышленной и строительной деятельности малых предприятий Донецкой области за 2001-2007 гг. и фактора времени (табл.1):
Производственная функция характеризует измеЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

нения объема реализованной продукции (работ, услуг)
( ŷt ) под влиянием численности занятых на малых предприятиях (L) и валовых капитальных инвестиций в основные средства (К). Фактор времени введен в модель
для устранения автокорреляции, т. е. зависимости текущих уровней показателей деятельности малых предприятий от значений предыдущих периодов.
Информационной базой для расчета моделей послужили данные, описывающие функционирование
малого бизнеса за 2004 — 2007 гг. [10].
Модели зависимости объема реализованной продукции малыми предприятиями Донецкой области от
валовых капитальных инвестиций и численности занятых в таких видах экономической деятельности, как
промышленность и строительство, представлены в
табл. 2.
Полученные модели статистически точно описывают анализируемые показатели, так как относительная ошибка аппроксимации 5,4% и 13,8%, что ниже
15%. Модели статистически достоверны, так как расчетные значения критерия Фишера больше таблично-

ìa = 0,05ü
ï
ï
го значения ( Fтабл ík1 = 3 ý = 9,28 ). Изменение
ïk = 3 ï
î 2
þ
объема реализованной продукции промышленными
малыми предприятиями Донецкой области на 98,3%
обусловлено изменением численности занятых на малых предприятиях и объема валовых капитальных инвестиций в основные средства, в строительстве это
изменение составляет 95,9%. Связь между анализируемыми величинами очень тесная (0,992 и 0,979 соответственно). Увеличение на 1% объема капитальных
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Таблица 2
Моделирование экономического развития малого бизнеса на основе производственных функций

инвестиций в основные средства на промышленных
предприятиях приводит к снижению объема реализованной продукции на 1,154% (если другие факторы
будут зафиксированы на уровне среднего значения).
В строительстве рост составляет 0,081%. Каждый процент прироста капитальных инвестиций в основные
фонды приводит к снижению объема реализованной
продукции промышленными малыми предприятиями
на 1,154% в течение первого года после вложения
инвестиций. Отрицательная отдача от вложенных инвестиций в основной капитал, возможно, может быть
обусловлена теневыми процессами в экономике, а
также непрозрачностью движения денежных потоков
субъектов предпринимательской деятельности. На
малых предприятиях строительства каждый процент
прироста капитальных инвестиций в основные фонды
приводит к росту объема реализованной продукции
на 0,081%. То есть 91,9% инвестиций на малых предприятиях строительства недоиспользованы и только
8,1% — сопровождаются приростом продукции, наблюдается низкая отдача вложенных капитальных инвестиций. Уровень коэффициента эластичности при
данном факторе дает возможность определить средний срок окупаемости инвестиций, который составит:

ласти за 2001 — 2007 гг. на промышленных предприятиях сложился интенсивный тип экономического роста, инвестиционнозатратного и трудоинтенсивного
характера (a < b ) . В сфере строительства также наблюдается интенсивный тип экономического роста

(a + b > 1) , инвестиционнозатратного и трудоинтенсивного характера (a < b ) .

Таким образом, выявлено, что изменение объема реализации промышленных малых предприятий
Донецкой области не зависят от изменения объема
капитальных инвестиций (значение коэффициента эластичности отрицательное), более существенное влияние оказывает изменение численности занятых на малых предприятиях. Несмотря на тенденцию снижения
численности занятых в малом бизнесе, занятие собственным делом как естественная форма проявления
способностей человека и реализация его гражданских прав по-прежнему формируют условия самоорганизации предпринимателей, составляющих социально-политическую базу преобразований общества и в
наибольшей степени заинтересованных в продолжении рыночных реформ.
Прогнозирование основных показателей деятельности предприятий малого бизнеса необходимо
для выявления перспектив ближайшего будущего на
основе реальных процессов действительности. Также результаты составленного прогноза являются основой для разработки и реализации программы развития и эффективного управления деятельностью
малых предприятий.
Спрогнозируем основные показатели деятельности малого бизнеса на основе данных, представленных в табл. 1. Анализируемые показатели деятельности малых предприятий в сфере промышленности и
строительства (валовые инвестиции в основные средства и численность занятых, объемы реализованной
продукции) представлены рядами динамики, поэтому
закономерности их изменения описываются трендовыми и авторегрессионными моделями.

1
= 12 лет..
0,081
Каждый процент прироста численности занятых
на промышленных малых предприятиях за период с
2002 — 2007 гг. сопровождается увеличением объема реализации продукции на 3,989%, в строительстве
этот показатель составляет 1,296%, что характеризует
высокий уровень эффективности использования затрат живого труда. Значение параметра при факторе времени характеризует, что в динамике ежегодно объем
реализованной продукции на малых предприятиях
промышленности возрастает на 0,292%, а на предприятиях строительства — на 0,226%.
Соотношение параметров a и b — (a + b > 1)
определяет, что в сфере малого бизнеса Донецкой обt=

14

Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

Н. А. Юрина
Таблица 3
Формальные критерии аппроксимации и модели для прогнозирования численности занятых и валовых
капитальных инвестиции промышленных малых предприятий

Таблица 4
Формальные критерии аппроксимации и модели для прогнозирования численности занятых и валовых
капитальных инвестиции строительных малых предприятий

В автоматическом режиме (ППП ВР-STAT) для
прогнозирования анализируемых показателей на основе формальных критериев аппроксимации выбран оптимальный вариант, которому соответствует сумма
квадратов отклонений (МНК) — минимальная, отно-

ной ( Fрасч.

Критерий Дарбина-Уотсона (2,0) больше табличного (1,36), т. е. автокорреляция в остатках отсутствует.
Прогнозирование численности занятых и объема в основные фонды на малых предприятиях строительства также осуществлялось с помощью программы ППП ВР-STAT, и на основе оценки формальных
критериев аппроксимации были выбраны оптимальные варианты моделей.
Для прогнозирования численности занятых на
строительных малых предприятиях была выбрана модель Бокса-Дженкинса (табл. 4).
На основе выбранных моделей были получены
прогнозные значения численности занятых и объема
капитальных инвестиций по промышленным и строительным малым предприятиям на два года, которые
представлены в таблицах 5 и 6.
Прогноз численности занятых и объема капитальных инвестиций в основные фонды на промышленных
малых предприятиях показал, что с учетом сложившейся тенденции численность занятых будет снижаться, в
2008 г. составит 18,48 тыс. чел, в 2009 г. — 16,38 тыс.
чел., а капитальные инвестиции возрастут и составят в
2008 г. 75,14 млн. грн, в 2009 г. — 77,14 млн. грн.

сительная ошибка аппроксимации ( e отн. ) — минимальная, критерий Фишера (F-критерий) — максимальный,
коэффициент детерминации ( R 2 ) — максимальный.
Также проверяется отсутствие автокорреляции в остатках на основе критерия Дарбина-Уотсона.
По совокупности указанных выше критериев
аппроксимации для прогнозирования численности
занятых на промышленных малых предприятиях было
выбрано линейное уравнение связи; капитальных инвестиций в основные фонды — модель Бокса-Дженкинса (табл. 3).
Выбранное линейное уравнение связи является
статистически точным ( e отн. <15%) и достоверным
( F расч.

ìa = 0,05ü
ï
ï
> Fa , Fa ík1 = 1 ý = 6,61 ).
ïk = 5 ï
î 2
þ

Выбранная модель Бокса-Дженкинса является
также статистически точной ( e отн. <15%) и достовер-
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ìa = 0,05ü
ï
ï
> Fa , Fa ík1 = 1 ý = 7,71).
ïk = 4 ï
î 2
þ
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Таблица 5
Прогноз численности занятых и объема капитальных инвестиций промышленных малых предприятий Донецкой
области на 2008 — 2009 гг.

Период
упреждения
L

Годы

Численность
занятых,
тыс. чел.

1
2

2008
2009

18,48
16,38

Доверительные
интервалы
нижняя
верхняя
граница
граница
15,04
21,92
12,89
19,86

Капитальные
инвестиции в
основные фонды, млн. грн.
75,14
77,14

Доверительные
интервалы
нижняя
верхняя
граница
граница
74,71
75,58
76,40
77,89

Таблица 6
Прогноз численности занятых и объема капитальных инвестиций строительных малых предприятий Донецкой
области на 2008 — 2009 гг.

Период
упреждения
L

Годы

Численность
занятых,
тыс. чел.

1
2

2008
2009

15,39
14,51

Доверительный
интервал
нижняя
верхняя
граница
граница
14,69
16,09
13,09
15,92

Капитальные
инвестиции в
основные фонды, млн. грн.
104,31
123,21

Доверительный
интервал
нижняя
верхняя
граница
граница
70,67
137,95
88,54
157,87

Таблица 7
Прогнозные значения объемов реализованной продукции промышленными и строительными малыми
предприятиями Донецкой области на 2008 — 2009 гг.

Годы

2008
2009

Объем реализованной продукции промышленными предприятиями, млн. грн.
1200,00
1217,11

Доверительный
интервал
нижняя
граница

верхняя
граница

1148,35
1165,46

1251,65
1268,76

Прогноз численности занятых и объема капитальных инвестиций в основные фонды на малых предприятиях строительства показал, что с учетом сложившейся
тенденции численность занятых будет снижаться, в
2008 г. составят 15,39 тыс. чел, в 2009 г. — 14,51 тыс.
чел., а капитальные инвестиции возрастут и составят в
2008 г. 104,31 млн. грн, в 2009 г. — 123,21 млн. грн.
Для прогнозирования объема реализованной продукции на промышленных малых предприятиях и строительства в полученные модели производственной
функции (табл. 2) подставляются значения точечных
прогнозов численности занятых и объемов капитальных инвестиций. Таким образом, при сохранении сложившейся тенденции в развитии анализируемых факторов в 2008 — 2009 гг. возможные значения объемов реализованной продукции малыми предприятиями Донецкой области составят (табл.7).
На основе выполненного прогноза видно, что
объем реализованной продукции промышленными
малыми предприятиями Донецкой области в последу-

Объем реализованной продукции
строительными
предприятиями,
млн. грн.
1453,70
1883,71

Доверительный
интервал
нижняя
граница
707,78
944,67

верхняя
граница
1969,49
2206,39

ющие года будет увеличиваться. Если в 2007 г. прогнозируемый показатель составлял 1052,3 млн. грн.,
то уже к 2009 г. это его значение может увеличиться
до 1217,11 млн. грн. При этом объем реализованной
продукции может изменяться в пределах от 1165,46
млн. грн. до 1268,76 млн. грн.
Согласно прогнозным значениям на малых строительных предприятиях Донецкой области объем реализованной продукции имеет тенденцию к увеличению, и к 2009 г. его значение достигнет 1883,71 млн.
грн., будет изменяться в пределах от 944,67 млн. грн.
до 2206,39 млн. грн.
Выводы. В сложившихся условиях макроэкономической нестабильности и влияния негативных
факторов представляется необходимым разрабатывать
следующие направления поддержки малого бизнеса:
— совершенствование и систематизация законодательной базы;
— содействие развитию сотрудничества между малыми и крупными предпринимательскими структурами;
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— обеспечение малых предприятий материально-технической базой на льготных условиях;
— увеличение объемов льготного кредитования
малого бизнеса по программам международных банков,
фондов развития и поддержки предпринимательства;
— сокращение общей налоговой нагрузки за
счет снижения ставок отдельных налогов, освобождения от уплаты некоторых налогов и платежей;
— регламентация порядка проведения, систематизация и сокращение количества контрольных мероприятий субъектов предпринимательства.

Проведено порівняльний аналіз ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу на прикладі окремих
видів діяльності, проведено моделювання цих процесів
на основі виробничих функцій, спрогнозовано основні
показники, що характеризують діяльність цих ринкових структур. Це дозволило внести окремі пропозиції з
підтримки розвитку малого бізнесу області.
Ключові слова: підприємництво, підприємства
малого бізнесу, моделювання, прогнозування, динамічна виробнича функція, критерії апроксимації.
Юрина Н. А. Моделирование и прогнозирование развития малого бизнеса Донецкой области
Автором исследованы проблемы в процессах развития деятельности предприятий малого бизнеса Донецкой области. Определено, что предугадать (спрогнозировать) развитие малого бизнеса очень трудно, но
только прогнозирование может обеспечить улучшение
результатов или избежать непредвиденных потерь.
Проведен сравнительный анализ эффективности
деятельности субъектов малого бизнеса на примере
отдельных видов деятельности, проведено моделирование этих процессов на основе производственных
функций, спрогнозировано основные показатели, характеризующие деятельность этих рыночных структур. Это позволило внести отдельные предложения по
поддержке развития малого бизнеса области.
Ключевые слова: предпринимательство, предприятия малого бизнеса, моделирование, прогнозирование, динамическая производственная функция, критерий аппроксимации.
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Yurina N.A. Design and prognostication of
development of small business of the Donetsk region
An author explores problems in the processes of
development of activity of enterprises of small business
of the Donetsk region. It is certain that to guess (to
forecast) development of small business it is very difficult,
but only prognostication can provide the best results or
to avoid the unforeseen losses.
The comparative analysis of efficiency of activity
of subjects of small is conducted business on the example
of separate types of activity, the design of these processes
on the basis of production functions is conducted, basic
indexes characterizing activity of these market structures
are forecast. It allowed to make separate suggestions on
support of development of small business of region.
Key words: enterprise, enterprises of small business,
design, prognostication, dynamic production function,
criterion of approximation.

Юріна Н.О. Моделювання і прогнозування
розвитку малого бізнесу Донецької області
Автором досліджені проблеми в процесах розвитку діяльності підприємств малого бізнесу Донецької області. Визначено, що передбачити (спрогнозувати) розвиток малого бізнесу дуже важко, але тільки
прогнозування може забезпечити кращі результати або
уникнути незапланованих витрат.
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ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ СТРУКТУР РІЗНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ
Постановка проблеми. Трансформація
сільського господарства в агробізнес є тенденцією
глобалізації, а тому це неминучий для України процес. Специфіка агробізнесу полягає в нівелюванні природних факторів за рахунок індустріалізації виробництва за умов його концентрації. Цей процес поряд із
централізацією виробництва й капіталу торкнувся
більшості країн, навіть з відсталою аграрною економікою. Найпопулярнішим на території СНД видом агробізнесової структури є конгломерація у формі агрохолдингів.
В Україні найбільш високий рівень концентрації
агровиробництва спостерігається в дочірніх підприємствах промислово-фінансових груп та транснаціональних компаній, але робота цих компаній не завжди
відрізняється комплексним підходом до проблем села.
Приклади найбільш успішного інвестування в аграрному секторі економіки демонструють можливість
отримання значного синергічного ефекту, особливо в
умовах урбанізованих регіонів.
Аграрні формування України, дотримуючись об’єктивних світових тенденцій, трансформуються не тільки
через форму власності, а й через зміну організаційноправової форми з метою вдосконалення зовнішнього і
внутрішнього мікро- та макросередовища. Сучасні аграрні формування різних організаційно-правових форм
функціонують з різною ефективністю, а ефективно функціонуючі на певний момент підприємства не завжди
мають можливість збереження переваг у перспективі й
через суб’єктивні, і через об’єктивні причини, що обумовлює актуальність дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна довготривала криза в аграрному секторі здешевлює вартість аграрних активів до безціні, загрожує їх
розкраданням та деградацією сільського населення.
Така ситуація не дозволяє однозначно оцінити зміни,
що відбулися під впливом аграрних трансформацій, і
зумовлює необхідність виваженого, науково обґрунтованого підходу до подальших перетворень [1; 5; 6; 7].
Реформування і приватизація в аграрному секторі економіки супроводжувалися подрібненням великих господарств, руйнуванням тваринницьких комплексів і порушенням інтеграційних відносин із переробною промисловістю. Переміщення виробництва
сільгосппродукції в дрібнотоварні господарства (без

їх кооперування), продукція яких є неконкурентоспроможною на світових ринках — тимчасове явище
перехідної економіки [4].
Набута кількість малих підприємств вимагає переходу до нової якості економічних відносин, яка була
б адекватною тим загрозам і ризикам, що генерує по
відношенню до них ринкове середовище.
В основній своїй масі розміри існуючих господарств не дозволяють доволі ефективно проводити
сільгоспвиробництво. Виникає потреба його розширення, в основному на новій технічний, технологічній
та організаційній базі. Крім того, концентрація сільгоспвиробництва посилюється також конкуренцією на галузевих ринків. Вона призводить, з одного боку, до
банкрутства ряду підприємств, їх поглинання великими, а з другого — стимулює процеси добровільного
об’єднання товаровиробників [3].
Деконцентрація сільського господарства України — закономірний процес його низької поточної
ефективності, що на мікрорівні, у першу чергу, визначається рівнем менеджменту. Сучасний менеджмент
присутній лише в 15% реформованих господарств,
які встояли в ході реформ і виробляють 2/3 загального обсягу продукції підприємств цього сектору, успішно вирішують соціальні питання.
Принципи низького рівня ефективності сільського господарства в Україні криються не у великогосподарській структурі, а у самій системі господарювання. Результати дослідження досвіду розвинутих
країн з ринкової економіки підтверджують, що великі
ферми, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, за ефективністю мають переваги
над дрібнотоварним виробництвом [8].
Різні типи дрібних агроформувань, порівняно з
великими мають певні недоліки: втрата ефекту «масштабу»; розпорошення фінансового, кадрового, науково-технічного потенціалів; здійснення крупних інноваційно-інвестиційних проектів; опрацювання й запровадження у практику інструментів внутрішньофірмового, а тим більше корпоративного менеджменту
відстає від темпів реструктуризаційних перетворень;
неспроможність конкурувати з досвідченими та впливовими бізнес-альянсами ЄС та світу [3; 8].
Можливість зростання експорту сільгосппродукції та продуктів її переробки з України як члена
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СОТ потребує відродження великотоварного виробництва, яке в ринкових умовах, як переконує світовий досвід, в основному ґрунтується на корпоративному та кооперативному бізнесі.
Мета статті — дослідити економічні аспекти функціонування аграрних структур різних організаційноправових форм.
Основний матеріал дослідження. Зважаючи на
те, що рівень інтенсивності значно впливає на економічну ефективність виробництва, поглибимо попередні
дослідження цієї проблеми на матеріалах регіону. Інтенсифікація в Луганській області ефективна через те, що
сам рівень інтенсивності незначний і не досяг свого
оптимального значення. Те, що найбільший рівень
інтенсивності виробництва зернових та зернобобових
в області у 2007 р. демонструють ЗАТ, ПП та СВК,
пояснюється, на наш погляд, у першу чергу, наявністю одного (або незначної кількості) власників. При
цьому ЗАТ більше інших перерахованих організаційно-правових форм контрольоване (а конкретно в області — використовує ефект масштабу), що й пояснює більшу ефективність інтенсифікації та економічну
ефективність зернових та зернобобових культур.
При виробництві соняшника лідерами з виробничих витрат на 1 га зібраної площі є ПП, держпідприємства та фермерські господарства, але ефективність інтенсифікації виробництва соняшника найбільші в колективних підприємствах, фермерських господарствах та
ЗАТ. Це пояснюється, окрім зазначеного вище, дією
закону спадної граничної дохідності.
Найвищий рівень виробничих витрат на 1 корову
серед сільськогосподарських підприємств в Луганській
області в 2007 р. у ПП, найменший — у дочірніх
підприємств; на 1 голову ВРХ — у ПП і СВК відповідно; на 1 голову свиней — у ЗАТ та фермерські господарства відповідно. Окупність поточних витрат валовою продукцією за поточними витратами найвища щодо
молока у ПП, найменша — у ВАТ; щодо м’яса ВРХ —
у ДП і фермерські господарства відповідно; щодо
м’яса свиней — у ПП і ЗАТ відповідно. Прибуток на
1 корову найвищий у ПП, найменший — у ВАТ; на
1 голову ВРХ — у ДП і держпідприємствах відповідно; 1 голову свиней — у ПП і ЗАТ відповідно.
Показники ефективності виробництва важливіших видів сільськогосподарських культур — зернових та зернобобових культур та соняшника — в 2007 р.
різняться залежно від організаційно-правових форм
сільськогосподарських підприємств.
Так, найвищий рівень врожайності зернових і зернобобових культур спостерігаємо в ЗАТ, ПП і ПФГ,
соняшника — ЗАТ, колективних підприємствах, ФГ.
Найвищий рівень продуктивності корів — в ПП і колективних підприємствах, ВРХ на вирощуванні та
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відгодівлі — дочірніх підприємствах, ЗАТ; свиней —
ПП і дочірніх підприємствах. При цьому виробництво
продукції на 100 га сільськогосподарських угідь / ріллі
свідчить, що ФГ, дочірні підприємства та ПП майже
не займаються тваринництвом, спрямовані на отримання високих прибутків від реалізації найбільш доходної
рослинницької сільськогосподарської продукції. Спостерігаються деякі відмінності й регіонального характеру. Показники економічної ефективності виробництва продукції тваринництва й рослинництва у сільськогосподарських підприємствах різних організаційноправових форм значно різняться в Донецькій,
Харківській та Луганській областях.
Методично неправильно було б порівнювати їх
рівень через різну спеціалізацію в цілому за підприємствами, тому нами проаналізовано окремо показники економічної ефективності виробництва продукції
рослинництва і тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Донецької, Харківської та Луганської областей.
Так, найвищий рівень продуктивності праці в
рослинництві спостерігається в Харківській області —
44,95 грн./чол.-год. (з варіацією від 31,09 грн./чол.год. в кооперативах до майже 53 грн./чол.-год. в
дочірніх підприємствах і ТОВ), середній в Донецькій
області — 35,22 грн./чол.-год. (з варіацією від 23,51
грн./чол.-год. в кооперативах до майже 53 грн./чол.год. у виробничих кооперативах), найменший — в
Луганській області — 30,57 грн./чол.-год. (з варіацією від 10,98 грн./чол.-год. в кооперативах до 45 грн./
чол.-год. в колективних підприємствах). Найвищий
рівень рентабельності в рослинництві спостерігається
в Харківській області — 30,2% (з варіацією від 6,6%
у сільськогосподарських виробничих кооперативах до
38,8% у ТОВ), середній — в Луганській області —
17,7% (з варіацією від 30% у кооперативах 101% у
колективних підприємствах), найменший — в Донецькій області — 16,9% (з варіацією від 2,5% у ВАТ
до 46,4% у виробничих кооперативах).
Найнижчий рівень продуктивності праці в тваринництві спостерігається в Луганський області — 17,66
грн./чол.-год. (з варіацією від 7,20 грн./чол.-год. в
державних підприємствах до 43,23 грн./чол.-год. у
ВАТ), середній — в Харківській області — 24,48 грн./
чол.-год. (з варіацією від 11,86 грн./чол.-год. у державних підприємствах до 52,01 грн./чол.-год. у ВАТ),
найвищій у Донецькій області — 33,09 грн./чол.-год.
(з варіацією від 7,87 грн./чол.-год. у державних
підприємствах до 58,04 грн./чол.-год. у ВАТ).
Найвищий рівень рентабельності в тваринництві
спостерігається в Донецькій області — 2,8% (з варіацією від -58% у виробничих кооперативах до 26,6% у
ЗАТ); середній — в Харківській області — (-2,7%) (з
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варіацією від -34,0% у дочірніх підприємствах до
24,3% у сільськогосподарських виробничих кооперативах), найменший — в Луганській області — (-4,5%)
(з варіацією від — 46,0% у державних підприємствах
до 7,2% у ВАТ).
Це пов’язано й з рівнем менеджменту в зазначених підприємствах, і з їх спеціалізацією та іншими антропогенними факторами.
З метою дослідження впливу концентрації виробництва через його інтенсифікацію, проведемо ряд групувань з господарств Луганської області. За групувальні ознаки серед багатьох інших нами обрані
найбільш впливові:
— витрати та вартість активів на 1 га сільськогосподарських угідь;
— прибуток від реалізації продукції на 1 га
сільськогосподарських угідь та 1 грн. вартості активів.
Через відсутність у звітності ряду сільськогосподарських підприємств області площі сільськогосподарських угідь, вартості активів, суми витрат, виручки та собівартості реалізованої продукції 27 з 311 підприємств
генеральної сукупності нами виключено і аналіз проведено з 284 об’єктів за даними 2007 р. (табл. 1). В області
42,3% господарств мають рівень витрат на 1 га сільськогосподарських угідь нижче і 32,0% — вище середнього
рівня (в Донецькій і Харківській областях — 28,1 і 57,7%
та 9,0 і 77,2% відповідно).
При цьому, хоча максимальний рівень валової продукції та прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь,
продуктивність праці спостерігається у V групі, найбільша економічна ефективність вкладень (за рівнем рентабельності та граничним доходом) — у IV групі. Це мало
б давати підстави для ствердження щодо оптимальності
цього рівня витрат для типових господарств регіону.
Але аналіз аналогічних даних у сусідніх Донецькій
(з 291 господарств аналізується 260) і Харківській (з
306 — 289) областях показує й інші співвідношення.
Так, середній рівень витрат на 1 га в них вищий на 50,8
і 43,8% відповідно, а вартість активів на 1 га — на 70,6
і 69,5% відповідно. Наслідок інтенсифікації — більш
висока її ефективність: валова продукція на 1 га
сільськогосподарських угідь більша на 43,5 і 50,5%
відповідно; продуктивність праці — на 10,6 і 16,2%
відповідно. Прибуток на 1 га сільськогосподарських
угідь в Харківській області на 113,7% більше, а в Донецькій — на 25,1% нижче (це є слідством перерозподільчих процесів у агроцехах Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча на користь споживачів,
робітників підприємств, перспективної, а не одноденної структури витрат та товарної продукції).
Однак звертає на себе увагу не тільки це, а й оптимальний рівень витрат на 1 га за принципом спадної
граничної дохідності: в Донецькій області — це рівень

600,0-799,9 грн./га при максимальному додатковому
прибутку 0,40 грн. на 1 грн. додаткових витрат, в Луганській області — 800,0 — 999,9 грн./га і 0,57 грн.
відповідно, а у Харківській області — більше 1000,0
грн./га і 0,33 грн. відповідно. Це означає більше присутність ефективнішого механізму господарювання, як
суб’єктивного фактору розвитку, ніж якихось об’єктивних передумов (наприклад, кращих природних умов).
Слід підкреслити, що за питомою вагою виручки від реалізації тваринницької продукції у загальній
виручці у Донецькій і Луганській областях закономірно лідирують господарства V групи, а у Харківській
— I. Але, якщо між господарствами з середньообласним, середнім та мінімальним рівнями витрат на 1
га сільськогосподарських угідь і V групою відхилення із зазначеного показника в Луганській області становило 11,7%; 21,1; 17,9% відповідно, то в Донецькій
— 7,4%; 29,2; 26,3% відповідно і Харківській областях — (-13,4)%; 3,0; -12,1% відповідно. Саме рівень
цього відхилення й пояснює відсутність взаємозв’язку між економічною ефективністю і рівнем інтенсивності в Луганській і Донецькій областях та його набагато більший прояв — у Харківській.
Для виявлення взаємозв’язку між рівнем капіталізації та ефективністю господарювання проведемо
групування сільськогосподарських підприємств Луганської та сусідніх областей за вартістю активів на
1 га сільськогосподарських угідь (табл. 2).
Як бачимо, фондозабезпеченість в усіх 3 областях прямо пропорційна витратам, валовій продукції та
прибутку на 1 га сільськогосподарських угідь (з деякими відхиленнями). Максимальний її рівень забезпечує максимальну економічну ефективність господарювання в Харківській області (21,3%).
У Донецькій області максимальна економічна
ефективність спостерігається в групі з середнім рівнем
фондозабезпеченості (900,0-1499,9 грн./га), а в Луганській — з рівнем фондозабезпеченості вище середнього (1500,0-2599,9 грн./га). Тобто в області екстенсивні технології починають порівняно з попередніми роками менше спотворювати ефект заміни живої
праці уречевленою.
Ці висновки не можуть задовольняти своєю повнотою, тому, крім горизонтального аналізу, нами
досліджено проблему у вертикальному ракурсі в Луганській області. Для цього простежено динаміку показників рівня інтенсивності, ефективності інтенсифікації, капіталізації та економічної ефективності за 6 років
(2001 — 2007 рр.). Вибір базисного періоду обумовлений майже повним закінченням трансформування
КСП у нові організаційно-правові форми у 2001 р. та
можливості зіставлення форм бухгалтерської звітності
2001 і 2007 рр.
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Таблиця 1
Групування сільськогосподарських підприємств Луганської області за рівнем витрат на 1 га сільгоспугідь, 2007 р.

В середньому по
сукупності

Кількість господарств, од.
Витрати на 1 га
сільгоспугідь, грн.
Вартість активів на
1 га сільгоспугідь,
грн.
Валова продукція
на 1 га сільгоспугідь, грн.
Валова продукція
на 1 робітника, тис.
грн.
Питома вага виручки від реалізації
тваринницької продукції у загальній
виручці, %
Прибуток від операційної діяльності
на 1 га сільгоспугідь, грн.
Прибуток від операційної діяльності
реалізації на 1 тис.
грн. вартості активів, грн.
Рівень рентабельності операційної
діяльності, %

Групи господарств за витратами на 1 га
сільськогосподарських угідь у 2007 р., грн.
I
II
III
IV
V
(до 400,0)
(400,1(600,0(800,0(більше
599,9)
799,9)
999,9)
1000,0)

в т. ч. ЗАТ
СВФ „Агротон” (2542,07)

Показники

51

69

73

36

55

1

х

263,47

499,47

685,47

892,98

1826,56

2542,07

939,65

843,07

829,19

1086,88

1568,64

1861,14

1834,86

1306,39

256,18

518,70

791,62

1117,53

1935,75

3146,76

1040,00

15,86

27,37

37,24

37,51

55,73

95,75

40,95

14,8

12,4

11,6

13,4

32,7

7,2

21,0

-7,28

19,24

106,15

224,55

109,19

604,69

100,35

-8,64

23,20

97,67

143,15

58,67

329,56

79,84

-2,6

3,7

15,8

22,8

7,8

39,7

11,8

Для аналізу нами ідентифіковано 154 господарства, що не змінили за 6 років організаційно-правової
форми та назви, місцезнаходження й профілю діяльності. Із 154 господарств відібрано 145, що мали
сільськогосподарські угіддя, активи, фіксують виручку
від реалізації, собівартість реалізованої продукції та
сукупні витрати і у 2001, і у 2007 рр.
Ресурсний потенціал досліджуваної вибірки
підприємств відзначається незначними змінами: площа
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сільськогосподарських угідь зросла на 0,1%, кількість
працівників — зменшилася на 29,6%, вартість активів
— зросла на 28,9%. При цьому у групах підприємств
спостерігаємо значні коливання. Так, II група (рівень
витрат на 1 га сільськогосподарських угідь нижче середнього) наростила на 65,9% площу сільськогосподарських угідь та на 0,5% кількість робітників і зменшила вартість активів — на 51,1%, коли водночас
V група — збільшила на 9,6% сільськогосподарські уг21
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Таблиця 2
Групування сільськогосподарських підприємств Луганської області за вартістю активів на 1 га
сільськогосподарських угідь, 2007 р.

Групи господарств за вартістю активів на 1 га сільгоспугідь
Показники

Кількість господарств
Вартість активів
на 1 га сільгоспугідь, грн.
Валова продукція на 1 га сільгоспугідь, грн.
Валова продукція на 1 робітника, тис. грн.
Питома вага виручки від реалізації тваринницької продукції
у загальній виручці, %
Витрати на 1 га
сільгоспугідь,
грн.
Прибуток
від
операційної діяльності на 1 га
сільгоспугідь,
грн.
Прибуток від
операційної діяльності на 1 тис.
грн. вартості
активів, грн.
Рівень рентабельності операційної діяльності, %

у 2007 р., грн.

В середньому у
сукупності

I
(до
500,0)

II
(500,1899,9)

III
(900,01499,9)

IV
(1500,02599,9)

в т. ч. ЗАТ
СВФ „Агротон”
(1834,86)

V (більше
2600,0)

90

63

50

39

1

42

-

263,05

668,14

1170,53

1945,89

1834,86

4909,83

1306,39

554,00

1152,18

992,08

1188,57

3446,76

1724,73

1040,00

30,11

51,01

42,27

36,60

95,75

40,43

40,95

16,0

14,3

7,2

14,0

16,2

53,1

21,0

603,01

1048,38

834,31

955,00

2542,07

1611,10

939,65

-49,01

103,80

157,77

233,57

604,69

113,63

100,35

-186,31

155,35

134,78

120,03

329,56

23,14

79,84

-8,2

13,7

19,8

21,4

39,7

8,0

11,8

іддя, зменшила на 6,4% робітників, наростивши активи на 64,4%. Узагалі вже помічається слабка зворотня
залежність між темпами росту активів та робітників, що
пояснюється вибором рішення «праця-капітал».
Найсуттєвішою залежністю, виявленою в ході
групування, є прямий зв’язок між витратами та вар-

тістю активів на 1 га сільськогосподарських угідь, витратами на 1 га та землевіддачею, витратами та продуктивністю праці, витратами та прибутком на 1 га.
Більш детально звернемося до аналізу впливу концентрації на ефективність виробництва.
Слід відзначити, що цей зв’язок підтвердився між
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капіталізацією та ефективністю інтенсифікації (вартість
активів та прибуток на 1 га сільськогосподарських
угідь), а от щодо економічної ефективності — лідирує
IV група (з вартістю активів на 1 га сільськогосподарських угідь вище середнього). Це може свідчити
про більш оптимальну структуру активів в ній.
Аналіз засвідчує більшу стабільність економічної ефективності у IV і V групах, ніж у I — III групах
(в яких спостерігаються дуже значні коливання рівня
рентабельності). Ураховуючи низький рівень інтенсивності аграрного виробництва в області, зв’язок між
рівнем інтенсивності та ефективністю інтенсифікації
набагато тісніший, ніж між рівнем капіталізації та економічною ефективністю.
Підтвердимо результати аналізу кореляційно-регресійним прийомом економічного аналізу. Функцією
обрано прибуток від операційної діяльності на 1 га
сільськогосподарських угідь у 2007 р. з вибірки 145
господарств Луганської області (Y), сукупності (284
господарства) Луганської області (Y1), сукупності (260
господарств) Донецької області (Y2), сукупності (289
господарств) Харківської області (Y3) та прибуток від
операційної діяльності на 1 грн. вартості активів у
2007 р. з вибірки 145 господарств Луганської області
(Y4), сукупності (284 господарства) Луганської області (Y5), сукупності (260 господарств) Донецької області (Y6), сукупності (289 господарств) Харківської
області (Y7). Парні коефіцієнти кореляції високі між
функцією (Y) та факторами — вартість активів у
2007 р. (R=0,6920), валовою продукцією за поточними цінами у 2007 р. (R=0,9954), витратами на 1 га
сільськогосподарських угідь у 2007 р. (0,9934), вартістю активів на 1 га сільськогосподарських угідь у
2007 р. (R=0,9790).
Зв’язок між функцією та факторами із сукупностей підприємств не простежується взагалі, крім між
Y3 і валовою продукцією на 1 га сільськогосподарських угідь (землевіддачею) — R=0,8150.
Відсутність тісного зв’язку між вартістю активів
та ефективністю інтенсифікації підтверджує виявлений
факт їх неоптимальної структури.
Дослідимо багатофакторне рівняння регресії за
матеріалами аналізу:
Y= -69,1320+0,1612Х1+0,0198X 2+0,0935X 3,
де X1 — витрати на 1 га сільськогосподарських
угідь за 2007 р., грн.;
Х2 — вартість активів на 1 га сільськогосподарських угідь 2007 р., грн.;
Х3 — валова продукція за поточними цінами
2007 р., тис. грн.
Коефіцієнт кореляції дорівнює 0,8360, коефіцієнт
детермінації — 0,6990, тобто існує тісний зв’язок між
вказаними факторами. На 69,9% прибуток на 1 га
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сільськогосподарських угідь обумовлюється факторними ознаками, поки не досягнуто оптимального рівня
витрат та вартості активів (і їх структури) на 1 га
сільськогосподарських угідь. Так, при збільшенні
витрат на 1 га сільськогосподарських угідь на 1 грн.
прибуток на 1 га збільшується на 0,16 грн.; при
збільшенні вартості активів на 1 га сільськогосподарських угідь на 1 грн. — збільшується на 0,02 грн.;
при збільшенні валової продукції на 1 тис. грн. —
збільшується на 0,09 грн. Тобто ні процеси збільшення обсягів виробництва, ні витрати і вартість активів
на 1 га не досягли свого граничного рівня. Це підтверджує необхідність концентрації й капіталізації аграрного виробництва.
У нашому випадку у витратах на 1 га сільськогосподарських угідь Е1=0,1135; у вартості активів на
1 га сільськогосподарських угідь Е2=0,0203; у валовій
продукції у поточних цінах Е3=0,0936. Обчислені коефіцієнти показують, що при підвищенні рівня витрат
на 1 га сільськогосподарських угідь на 1% прибуток
від операційної діяльності на 1 га сільськогосподарських угідь збільшується на 0,11%; вартості активів на 1
га сільськогосподарських угідь — на 0,02%; валової
продукції в поточних цінах — на 0,09%. Такий вплив
обумовлює можливість пропонувати підвищення зазначених факторів до їх граничних значень, які при нестабільних ринках аграрної продукції не демонструють навіть найбільш капіталізовані аграрні підприємства. Це свідчить про значні можливості розвитку аграрних структур при стабілізації та певній гарантованості ємності аграрного ринку.
Висновки і пропозиції. Аналізуючи матеріали
щодо функціонування сільськогосподарських
підприємств різних організаційно-правових форм у
Луганській області, слід відмітити, що на їх економічну ефективність значно впливають такі фактори, як
рівень концентрації менеджменту та власності, кількість
власників майна підприємства.
При одночасному процесі розукрупнення аграрних формувань області 12,9% найбільших сільськогосподарських підприємств мають і користуються
52,5% сільськогосподарських угідь, але навіть і в них
відбуваються факти виходу з землею орендарів через
недостатню матеріальну й моральну мотивацію.
За рядом ознак підприємства корпоративного
типу поступаються приватним підприємствам і фермерським господарствам. Їх майбутнє ми вбачаємо в
удосконаленні структури потенціалу та ефективності
використання його складових. Основні мотиви збереження та розвитку цих форм підприємництва —
висока інвестиційна привабливість, а при державній
зацікавленості — і рівень соціальної відповідальності.
Вищезазначене може бути передумовами реор23
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ганізації існуючих аграрних формувань у підприємства корпоративного типу, які при нормативному забезпеченні здатні надійно захистити майно своїх власників. Об’єктивними економічними передумовами такого процесу є інтенсифікація сільського господарства та капіталізація аграрних формувань з одночасною оптимізацією структури витрат і активів. За досягнення оптимального рівня інтенсивності, виробництво і капітал має концентруватися, а процеси спеціалізації і концентрації — поглиблюватися.

нування аграрних структур різних організаційно-правових форм у Луганській області. Визначено, що на
їх економічну ефективність значно впливають такі фактори, як рівень концентрації менеджменту та власності,
кількість власників майна підприємства. Зроблені пропозиції щодо удосконалення структури потенціалу та
ефективності використання його складових.
Ключові слова: економічні аспекти функціонування, аграрні структури, організаційно-правові форми,
рівень концентрації, інтенсифікація сільського господарства, капіталізація.
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Ильин В. Ю. Экономические аспекты функционирования аграрных структур разных организационно-правовых форм
В статье исследованы экономические аспекты
функционирования аграрных структур разных организационно-правовых форм в Луганской области.
Определенно, что на их экономическую эффективность значительно влияют такие факторы, как уровень
концентрации менеджмента и собственности, количество владельцев имущества предприятия. Сделанные
предложения относительно усовершенствования
структуры потенциала и эффективности использования его составляющих.
Ключевые слова: экономические аспекты функционирования, аграрные структуры, организационноправовые формы, уровень концентрации, интенсификация сельского хозяйства, капитализация.
Ilyin V. Y. Economic aspects of functioning of
agrarian structures of different organization and
legal forms
The article reviews economic aspects of functioning
of agrarian structures of different organization and legal
forms in Lugansk region. It determined that economical
effectiveness is greatly influenced by such factors as
level of management and property concentration, number
of enterprise owners. The article gives propositions
concerning improvement of potential structure and the
effectiveness of its components’ usage.
Key words: economic aspects of function, agrarian
structures, organizational and legal forms, the level of
concentration, the intensification of agriculture,
capitalization.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ И КАПИТАЛИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В современной отечественной и зарубежной экономической науке и практике одним из главных направлений исследований является обоснование роли и места
предприятия в общественном производстве, экономике,
институциональной среде. Долгое время господствующим оставался подход, в котором предприятие рассматривалось как объект управления (в социалистической
экономике), как субъект рыночных отношений (в капиталистической экономике), как основное звено экономики страны, главной задачей которого с точки зрения
общества являлось производство товаров, удовлетворяющих те или иные публичные потребности. С точки
зрения собственников и работников предприятий одной
из главных задач являлось производство товаров, обеспечивающих в результате их реализации получение прибыли, необходимой и достаточной для нормального функционирования предприятий, добавляя иногда производственное и социальное развитие коллектива, предприятия. При таком подходе предприятие рассматривалось
как «скоростная труба» и «черный ящик», а его эффективное функционирование определялось минимальными затратами на ресурсы на входе и максимальным доходом от реализации на выходе произведенных товаров.
Данные цели являлись краткосрочными и не всегда обеспечивали однонаправленность ориентации интересов всех
участников процесса производства данного предприятия. Так, в условиях капиталистического производства,
в которых находится Украина, постсоциалистические
страны и страны с рыночной экономикой, в получении и
максимизации прибыли заинтересованы собственники,
инвесторы, акционеры. Наемный персонал заинтересован в достаточно высоком уровне заработной платы,
улучшении условий труда, сохранении рабочих мест. Нетрудно заметить противоречия данной проблемы: повышение заработной платы, улучшение условий труда ведет к росту издержек производства, а, следовательно, к
уменьшению прибыли при прочих равных условиях. То
есть интересы собственников, инвесторов, акционеров
не совпадают с интересами наемных работников.
Цель данной работы — обоснование институциональных механизмов сближения и формирования одЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

нонаправленности интересов собственников и наемных работников, местного населения в эффективной
работе предприятий.
Очевидно, данная проблема должна решаться,
начиная со стратегии предприятия. Не проводя глубокого анализа, отметим, что по поводу стратегии предприятий написаны масса монографий, научных статей,
защищено множество диссертаций. Для большинства
из них характерна ориентация стратегии на получение
прибыли. Не отрицая важности получения прибыли,
дохода, отметим, что это краткосрочная цель и она не
может быть ведущей в стратегии, поскольку прибыль
может изыматься из процесса воспроизводства, а последнее не получает развития, приходит в упадок. В настоящее время такая ситуация четко прослеживается
во всех отраслях, в том числе в горно-металлургическом комплексе Украины. Имея в 2000 — 2008 гг. сверхприбыль, собственники металлургических предприятий
не вкладывали ее в развитие предприятий. В результате
в 2009 г. на первом этапе финансово-кредитного
кризиса (как его можно назвать «кризиса перепотребления») прежде всего пострадала металлургия. Для ее
спасения частным предприятиям оказана помощь
государства (снижение тарифов на газ, железнодорожные перевозки, электроэнергию и др.). То есть в условиях усиленного развития собственники изъяли прибыль, не вложили ее в развитие и воспроизводство
капитала, а в кризисных условиях за счет общества
поправили положение. С государственной и национальной точек зрения такой подход не может быть рассмотрен как положительное явление, стратегия не может быть
признана обоснованной. Продолжается отставание металлургического комплекса Украины от соответствующих комплексов западных стран, Китая, Индии, России. Поэтому приступая к обоснованию долгосрочной
стратегии предприятия, следует рассмотреть теоретически возможные парадигмы их развития, соответствие
и возможность использования в отечественной экономике тех или иных концепций развития. Исходя из функций, выполняемых предприятием, исследователи выделяют три концепции развития [1; 2]:
25
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1. Концепция «минимализма»: минимизация всех
систем на предприятии, не принимающих непосредственного участия в производстве и реализации продукции. Предприятие, собственники избавляются от
всего «лишнего»: мощностей, работников, социальной
сферы, непрофильных работ и т. д. Недостающие ресурсы, полуфабрикаты считается выгодным заказать
на стороне. Трудовой коллектив практически не ценится как социальная группа, общность. Производство
рассматривается как «скоростная труба», «черный
ящик» по производству изобилия товаров, имеющих
спрос. Производится быстрая смена партнеров по выгодности. В конкурентной борьбе используются все
средства, в том числе близкие к аморальным. Имеет
место жесткая централизация управления, авторитарный стиль управления, безусловная подчиненность и
исполнительность, творческий труд не имеет спроса.
2. Концепция «холизма» рассматривает предприятие как целостную систему, включающую средства
и предметы труда, трудовые ресурсы, интеллектуальный капитал. Производственные, воспроизводственные и маркетинговые процессы сбалансированы. Уважительное отношение к коллективу, стремление к его
стабильности. С партнерами устанавливаются этичные
отношения, допустимы компромиссы, стремление к
взаимной выгоде, часто сотрудничество.
3. Концепция «анимализма» сохраняет все положительные качества и характеристики концепции «холизма»,
которая дополняется «душой» предприятия — свойственного данному коллективу духовного начала, придающего активность и целенаправленность деятельности предприятия, стремление к гармоничному функционированию.
Имеет место корпоративная культура. Предприятие рассматривается как живой организм, обладающий рефлексией — способностью к внутренней оценке, к оценке
состояния и перспектив институциональной среды, внешнего окружения. Трудовой коллектив, менеджмент рассматриваются как важнейшая составляющая предприятия. Имеет место стремление к единству коллектива: собственников, менеджмента, наемных работников. Отношения с партнерами этичные, с конкурентами — сотрудничество, особенно в области инноваций.
Основное отличие названных концепций развития предприятий заключается, главным образом, в
уровне развития корпоративной культуры, корпоративной и социальной ответственности.
Для отечественных предприятий, использующих
преимущественно концепцию «минимализма», важно
понять необходимость и целесообразность перехода к концепциям «холизма» и «анимализма», поскольку они учитывают институциональную среду, что весьма важно.
Исследование проблем экономики предприятий
является одним из важнейших направлений в экономической теории и практики, ибо человек, человече-

ство погибнут, если перестанут производить общественные блага (товары, предметы, услуги). Меняются общественно-экономические формации, способы
производства, создаются и исчезают государства,
меняются мировоззрения и идеологии рождаются и
завершаются войны, кризисы, но постоянной остается потребность человека в производстве материальных и духовных благ, для чего люди объединяются в
организации. Сама необходимость объединения в организации в целях производства является устойчивым
явлением, а согласно теории институционализма —
институтом в общественной жизни. Особое внимание
следует обратить на неизбежную необходимость объединения людей для производства материальных благ,
поскольку сейчас модно утверждать, что роль материального производства, реального сектора экономики
будет снижаться, а роль информации, виртуального
сектора будет возрастать. Логика событий, развития
общества, размышления по этим вопросам дают основание утверждать, что и в постэкономическом обществе, в постиндустриальном, информационном обществах роль реального сектора экономики будет оставаться весьма высокой, более того — определяющей. Возможно и допустимо снижение удельного веса
реального сектора экономики, промышленности в ВВП
при его абсолютном увеличении. Интенсификация
процессов сдерживания роста реального сектора экономики, промышленности, как свидетельствует опыт
развитых стран, ведет к негативным последствиям.
Английский исследователь Джон Роуз [3] отмечает: «Проблемы с промышленностью начались тогда, когда политические лидеры уверовали, что Британия должна стать «постиндустриальной», то есть заниматься предоставлением услуг и генерацией идей.
Реальное производство было решено переложить на
плечи других государств. Сейчас мы пожинаем плоды такого ошибочного представления: на долю промышленного производства в Англии приходится всего 13% ВВП в сравнении с 32% в 1970 г. Финансовый
кризис вскрыл опасность диспропорций в экономике. В конце концов, передовая держава не может существовать за счет обвалившейся недвижимости и
сдачи офисов транснациональным корпорациям. Этот
дисбаланс побудил политиков и экспертов, возможно, впервые в их карьере серьезно пересмотреть важность присутствия в развитой экономике высокотехнологического производства.
Правительство уже разработало новую промышленную стратегию. Теперь руководству страны нужно определиться с финансовыми механизмами стимулирования промышленного роста. Правительство
должно перестать воспринимать производство как
пережиток индустриальной революции. Высокотехнологичное производство дает стране громадные пре26
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имущества, стимулирует рынок услуг и привлекает
качественные кадры. Именно промышленное производство создает богатство страны».
Приведенная цитата и аналогичные высказывания других экономистов свидетельствуют о возрастании роли материального производства, а вместе с тем
и повышении роли предприятий.
Проблема обеспечения эффективного функционирования предприятия (по Г. Клейнеру [1]) заключается в двух принципах: внутренней целостности предприятия и внешней институциональной роли предприятия в обществе.
Принцип целостности предусматривает получение дополнительного экономического эффекта от повседневного труда, капитала, предпринимательской
активности, а также на основе собственного опыта,
снижения удельных затрат производства и расширения сферы деятельности для сохранения или повышения конкурентоспособности.
Принцип институциональности позволяет предприятию концентрировать и эффективно использовать
интересы своих деловых партнеров, служащих, инвесторов, банков, представителей государственных и
региональных властей, населения близлежащих территорий и многих других физических и юридических
лиц, связанных с деятельностью предприятия. Все эти
экономические субъекты испытывают определенные
ожидания со стороны предприятия и одновременно
являются предметом ожидания с его стороны. Эти
особенности все еще недостаточно учитываются в
формировании стратегии предприятий.
Исходя из необходимости ориентации стратегии
предприятия на длительную перспективу, полагаем целесообразным в качестве главной, долгосрочной стратегии предприятия принимать его капитализацию, в качестве текущей — оптимизацию прибыли, дохода.
Для отечественной экономической науки и практики экономическая категория «капитализация» —
сравнительно новое понятие. Специалисты, получившие образование в Советском Союзе, сталкивались с
этой категорией, изучая труды классиков экономической теории. Капитализация рассматривалась применительно к реальному сектору экономики, когда часть
дохода предприятия вкладывалась в развитие капиталистического производства.
В социалистической экономике старались не применять понятие капитал. Процессы, которые в капиталистическом производстве именовались капитализацией, в плановой экономике стали именовать капитальными вложениями, фондами развития производства, технического перевооружения и др.
В транзитивной экономике постсоциалистических стран происходит постепенно возврат к понятию
капитал, капитализация. В современной экономичесЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

кой литературе термин капитализация имеет несколько
значений [4]:
1) в банковской сфере — причисление процентных доходов к основному вкладу с дальнейшим начислением процентов на увеличенную сумму вклада
(капитализация процентов) либо увеличение вклада за
счет причисления доходов от начисленных процентов
(капитализация вклада);
2) в реальном секторе экономики — превращение
части прибыли или всей прибыли в активы компании;
3) определение стоимости имущества по приносимому им доходу;
4) как синоним рыночной капитализации, стоимость компании, определяемая путем умножения её
акций и облигаций на их рыночную стоимость;
5) рыночная капитализация (англ. market
capitalization) акционерной компании — стоимость всех
её акций, то есть цена, которую необходимо было бы
заплатить в случае её покупки (если не учитывать изменение цен акций в процессе их скупки);
6) капитализация (англ. capitalization) — оценка
стоимости предприятия (материального и интеллектуального капитала), земельного участка, ценных бумаг
и другого имущества, определенная посредством расчета приведенной суммы ожидаемых доходов, взятой
за весь период его предполагаемого использования.
Капитализация может быть недостаточной, достаточной
или излишней в зависимости от соотношения между
экономическим (рыночным) капиталом компании и
капиталом компании, реально существующим в текущий момент времени. Излишняя капитализация зачастую вызывает недовольство инвесторов, поскольку, по
их мнению, происходит неэффективное использование
денежных ресурсов: свободные средства компании не
инвестируются, не приносят ей дополнительного дохода, а капитализируются. «Недостаточная капитализация»
или «тонкая» («thin capitalization») чаще всего возникает в ситуациях, когда финансирование деятельности
компании осуществляется за счет заёмных средств.
Экономическая доктрина называет «недостаточной капитализацией» стремление к уменьшению налогооблагаемой базы путем искусственного повышения расходов на обслуживание долга [5];
7) рыночная капитализация компании — это произведение курсовой стоимости акций компании на
количество всех акций, составляющих акционерный
капитал; результат превращения в акционерный капитал долговых обязательств компании.
Изложенное выше свидетельствуют о том, что
на сегодня проблема четкого определения и разграничения таких понятий как «капитализация экономики», «капитализация предприятия», «капитализация
банковской системы», «капитализация фондового
рынка» и др. стоит очень остро.
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чрезвычайно важно в условиях инновационной экономики, инновационного развития экономики.
Капитализация вторичного рынка может быть
отнесена к виртуальной капитализации. Здесь важно
не допустить избыточной капитализации.
Анализ показывает, что источниками капитализации и инновационного развития отечественных предприятий остаются, главным образом, собственные
средства (до 80 — 90%). Но исходя из того, что в
І полугодии 2009 г. убыточно работали 45,6% предприятий, в промышленности — 49,5% [9], а за 9 месяцев 2009 г. промышленность в целом сработала убыточно, трудно рассчитывать на позитивные тенденции
процессов капитализации и инновационного развития.
Зарубежный опыт свидетельствует, что наиболее
весомым источником привлечения средств, необходимых для капитализации предприятия, являются фондовые биржи. Этот источник отечественными предприятиями используется крайне недостаточно.
Для создания необходимых и достаточных условий развития предприятий, обоснования их стратегии
необходимо:
• учитывать институциональную среду — внутреннюю и внешнюю;
• стратегию предприятия ориентировать на возрастание рыночной стоимости предприятия на основе
его капитализации;
• использовать и совершенствовать методы оценки стоимости предприятий, уделяя достаточное внимание оценке их нематериальных активов, интеллектуального и человеческого капитала;
• ориентировать предприятия на выход на международные и национальные фондовые биржи;
• развивать национальные и региональные фондовые рынки, банковскую и небанковскую финансовые системы;
• в качестве важнейшего показателя предприятия, его рейтинговой оценки, конкурентоспособности
принять уровень его капитализации;
• обеспечить систему планирования, реализации
и контроля инвестиций в развитие, исходя из того, что
за счет совершенствования основной деятельности
предприятия (по данным консалтинговой компании
Іteam) можно достичь роста его эффективности до
30%, а за счет улучшения внутренней инвестиционной деятельности — до 70%;
• не менее чем 20% дохода предприятия во всех
ситуациях (даже в кризисных) направлять на капитализацию.
Таким образом, мероприятия по усовершенствованию стратегии с учетом институциональной среды,
повышения капитализации компаний могут быть сведены к следующему:
1) На подготовительном этапе производить:
а) анализ состояния компании;

Одним из первых, как свидетельствуют публикации [6; 7], капитализацию размежевал А.И. Барановский, определив:
капитализацию экономики как: а) основной инструмент обеспечения стабильного социально-экономического развития; б) способ внедрения его инновационной модели; в) меру оценки уровня развития
национальной экономики в целом, её отдельных отраслей и субъектов хозяйствования, их конкурентоспособности; г) индикатор эффективности экономики,
в том числе её социальных функций и доверия к ней;
рыночная капитализация предприятия является
экономической категорией, поскольку обусловливает
первичное распределение, стимулируя перераспределение прибыли и доходов в пользу предприятия, государства и домашних хозяйств благодаря расширению производства и выпуску ценных бумаг.
Авторы данной статьи полагают, что следует различать и разделять капитализацию реального производства и капитализацию финансового (виртуального) сектора. В идеале капитализация того и другого
должны совпадать. Однако это не так. Капитализация
фондового рынка в евро по курсу паритета покупательной способности составила [5]:
Евросоюз — 6 трлн. евро, или 59% от ВВП;
Япония — 2,4 трлн. евро, или 75% от ВВП;
США — 10,7 трлн. евро, или 108% от ВВП.
Из этого видно, что капитализация может быть:
а) недостаточной — Евросоюз;
б) достаточной — Япония;
в) избыточной — США.
В последние годы капитализация фондового рынка в мире быстро росла, особенно в США. Это стало
базой необоснованного потребительского кредитования, что привело к кредитно-финансовому кризису
вначале в США, а затем практически во всем мире.
Причина его в отрыве виртуального финансового сектора от реального. А кризис, по оценкам Г. Губерной,
приобрел черты кризиса перепотребления [8].
Рассмотренные и другие классификации не дают
полного представления о видах и формах капитализации
в трансформационной экономике. Представляется обоснованным выделить две крупные формы капитализации:
• капитализация реального сектора экономики;
• капитализация виртуального сектора экономики.
Для предприятий важна первая форма, поскольку она обеспечивает возможность увеличения капитала путем капитализации собственных средств предприятия (прибыли, амортизационных отчислений,
средств от реализации излишнего оборудования и др.),
а также выход на первичный фондовый рынок (ІРО),
что позволяет дополнительно привлечь капитал. На
уровне предприятия целесообразно выделять капитализацию материальных факторов производства и капитализацию интеллектуального капитала. Последнее
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б) оценку стоимости компании;
в) улучшение финансово-экономических показателей компании;
г) разработку общей стратегии повышения стоимости компании.
2) При проведении рыночной капитализации производится:
а) регистрация выпуска акций компании и (или)
обеспечение вхождения акций компании в листинг
фондовой биржи;
б) PR — поддержка эмиссии акций компании;
в) операции в качестве маркет-мейкера на рынке
акций компании.
3) Если рыночная капитализация невозможна (к
примеру, компания не является акционерной), компания производит:
а) клиринг задолженности аффилированых с компанией лиц;
б) реструктуризацию задолженности, венчурное
участие в капитале компании.
Основными направлениями совершенствования
стратегии и повышения капитализации отечественных
компаний и предприятий следует:
• согласно рекомендациям П. Друкера [10], не
менее 20% их дохода направлять на инвестиционноинновационное развитие, капитализацию;
• четко разделять капитализацию реального и виртуального секторов экономики;
• развивать внутренние фондовые рынки, максимальное количество закрытых акционерных обществ
превращать в открытые;
• разработать методы оценки стоимости предприятий на момент выхода на рынок и корректировки их
в последующем;
• выделять на предприятии капитализацию материальных составляющих капитала и капитализацию интеллектуального капитала;
• проводить подготовку и переподготовку специалистов по вопросам стратегии предприятий и капитализации;
• ввести официальную статотчетность предприятий и организаций по вопросам капитализации;
• усовершенствовать законодательство по вопросам капитализации.

Булєєв І. П., Брюховецька Н. Ю. Інституційні
аспекти стратегії і капіталізації підприємств
Розглянуті інституційні аспекти стратегії підприємства. Досліджена суть, структура капіталізації, обґрунтована класифікація капіталізації. Доведена необхідність включення капіталізації в стратегію підприємства. Визначені джерела й шляхи підвищення капіталізації підприємства.
Ключові слова: стратегія, капіталізація, інститути, підприємства, розвиток.
Булеев И. П., Брюховецкая Н. Е. Институциональные аспекты стратегии и капитализации
предприятий
Рассмотрены институциональные аспекты стратегии предприятия. Исследована сущность, структура капитализации, обоснована классификация капитализации. Доказана необходимость включения капитализации в стратегию предприятия. Определены источники
и пути повышения капитализации предприятия.
Ключевые слова: стратегия, капитализация, институты, предприятия, развитие.
Buleev I. P., Bryukhoveckaya N. Y. Institucional
aspects of strategy and capitalization of enterprises
The institutional aspects of strategy of enterprise
are considered. Essence, structure of capitalization, is
investigational, classification of capitalization is grounded.
The necessity of including of capitalization in strategy of
enterprise is well-proven. Sources and ways of increase
of capitalization of enterprise are certain.
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ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПОТРЕБИ У ФАХІВЦЯХ
З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ
Одним із головних завдань модернізації вищої
освіти є усунення значних структурних невідповідностей між потребами економіки та обсягами і структурою підготовки й перепідготовки фахівців шляхом
стратегічного планування розвитку пріоритетних галузей економіки та їх збалансованого кадрового забезпечення [1, с. 92]. Саме державне замовлення є
важливим чинником регулювання вищенаведених процесів, що має величезне значення для інноваційної
системи країни та розвитку людського капіталу.
Найбільш важливою і складною проблемою є визначення потреби держави у фахівцях з вищою освітою,
і добре відомо, що існуючі методи визначення потреб
далекі від досконалих.
Над цією проблематикою працювали і плідно працюють багато економістів, науковців. Заслуговують на
увагу матеріали Л. Антошкіної, В. Боброва, Т. Боголіб,
А. Гуржій, В. Гапон, Н. Верхоглядової, І. Каленюк,
К. Корсака, С. Ніколаєнко, В. Сафонової стосовно перспектив розвитку вищої освіти та визначення потреби
держави у фахівцях з вищою освітою в Україні. Науковці зазначають, що складності з визначенням потреб у минулому, набагато зростають в нинішній період у зв’язку з величезним прискоренням темпів науково-технічного прогресу, інформаційних технологій,
нових напрямів наукових досліджень.
На цей час Міністерство освіти і науки України не
приймає відповідних заходів щодо розробки нових
методологічних підходів до визначення державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою.
Огляд зарубіжного досвіду свідчить, що для визначення перспективної потреби держави у фахівцях
з певним рівнем кваліфікації науковці пропонують
запровадження граничного ліміту загальної кількості
місць для прийому студентів у вищу школу, зважаючи на кадрове, фінансове, інформаційне та інше
ресурсне її забезпечення з розподілом ліцензованих
обсягів прийому серед кращих закладів на конкурсній основі. Тобто такий ліміт доцільно встановити в обсязі не більше половини чисельності осіб,
які щороку здобувають повну середню освіту (такий
підхід використовують у Швеції). Для іншої половини осіб ліцензовані місця могли б бути визначені у
ВНЗ І—ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах [2, с. 23].

Для більшості країн Заходу «державне замовлення» сформовано, насамперед, на основі реальних потреб економіки, а потреби особистості задовольняються за рахунок самої особистості. У Німеччині не готують фахівців з якоїсь спеціальності, якщо немає твердого переконання в необхідності таких фахівців на
ринку праці. У Великій Британії встановлюють квоти
на підготовку фахівців міністерства — охорони здоров’я, оборони та освіти [3].
Розв’язання наведених вище теоретичних і практичних завдань неможливе без науково обґрунтованої методики визначення перспективної потреби держави у фахівцях з певним рівнем кваліфікації; визначення обсягів їх
підготовки у вищих навчальних закладах; прогнозування
контингенту студентів та чисельності випускників.
Усе викладене підтверджує необхідність розробки нових підходів щодо механізму формування державного замовлення, які сприятимуть підвищенню
ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на підготовку висококваліфікованих
кадрів та забезпеченню держави фахівцями з вищою
освітою відповідно до пріоритетних державних потреб.
Визначальним фактором, який впливає на ситуацію у сфері вищої освіти, є демографічний. Дані Держкомстату свідчать, що в Україні за період з 1973 до
1982 р. чисельність народжуваних в середньому склала 736 тис. дітей на рік, в 1983 — 1986 рр. народжувалося більше 770 тис. дітей, в 1987 — 1988 рр. їх
було вже 755 — 744,1 тис., а з 1989 р. спостерігається падіння народжуваності: з 691 тис. осіб (1989 р.)
до 376,5 тис. (2001 р.) [4, с. 27; 5, с. 349]. Слід зазначити, що найбільша кількість народжуваних була в
1983 р. (808 тис. осіб), найменша — у 2001 р. (376,5
тис. осіб).
Порівняно з 1991 р. у 2006 р. кількість народжених дітей зменшилася на 170,4 тис., що закономірно
призведе до зменшення чисельності учнів у загальноосвітніх середніх закладах, а також і студентів у вищих навчальних закладах у перспективі.
Аналіз матеріалів щодо прийому до вищих навчальних закладів України за період з 1990 — 1991
по 2008 — 2009 навчальний рік свідчить про стійку
тенденцію зростання кількості осіб, які вступили до
ВНЗ ІІІ — ІV рівня акредитації (з 174 тис. осіб до 425
тис. осіб, тобто на 251 тис. осіб), а в закладах І — ІІ
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рівнів акредитації зменшився за цей час (з 241 до 114
тис. осіб, тобто на 123 тис. осіб). Дослідники вважають, що така динаміка кількісних змін контингенту студентів у вищих закладах відбулася не тільки за умов
демографічної кризи, а також через [6, с. 124]:
• запровадження багатоканального фінансування вищої освіти, у тому числі платного навчання;
• поступове нарощування обсягів державного замовлення;
• створення вищих навчальних закладів недержавної форми власності.
Конкуренція між державними вищими навчальними закладами у питаннях набору студентів на навчання
виникла у випадку зниження обсягів асигнувань із загального фонду бюджету, тому з’явилися об’єктивні передумови комерціалізації та відповідної зміни пріоритетів
у переліку спеціальностей; практично всі вищі навчальні
заклади І — ІV рівнів акредитації проводять прийом студентів на комерційній основі, тобто за контрактом.
Як свідчать фахівці, зростання платного навчання
протягом останніх 2002 — 2008 рр. можна пояснити
щорічним збільшенням доходів населення на 30 — 40 %.
Враховуючи те, що «розмір плати за весь строк навчання... не може змінюватися протягом усього строку навчання» (п. 6 ст. 64 Закону України «Про вищу
освіту»), вартість навчання для студентів зростала
щорічно на 10 — 20%. Таким чином, вища освіта стає
більш доступною для населення України.
Однак протягом останніх років згідно з постановами КМУ щодо обсягів підготовки фахівців за державним замовленням, спостерігається поступове
збільшення прийому студентів до вищих навчальних
закладів за держзамовленням і для всіх ВНЗ України,
і для вузів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, що зумовлено необхідністю забезпечення виконання п. 1 ст. 64 Закону України «Про вищу освіту»
щодо забезпечення навчання за кошти державного
бюджету не менше як 100 студентів на кожні десять
тисяч населення в державних вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації та 180 студентів у вищих навчальних закладах III — VI рівнів акредитації
[7]. У 2006 — 2007 рр. кількість таких студентів у
ВНЗ ІІІ — ІV рівнів акредитації становила відповідно
173 та 178 осіб, у вищих навчальних закладах I — ІІ
рівнів акредитації — 52 та 50 осіб [8].
Зростання обсягів державного замовлення призвело до зменшення контингенту студентів, які навчаються за власні кошти, а саме: у 2008 р. на денну форму навчання державних вищих навчальних закладів
І — ІІ рівнів акредитації за рахунок коштів державного бюджету зараховано 62% всіх студентів (у 1999 р.
— 56,3 %), за рахунок коштів фізичних і юридичних
осіб — 38% (1999 р. — 31,2%), у закладах ІІІ —ІV
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рівнів акредитації — відповідно 59% (1999 р. — 48,3%)
та 31% (1999 р. — 38,4%).
Слід зазначити, що держава тривалий час залишалася першочерговим замовником на підготовку студентів та виділяла кошти на утримання й розвиток вищих закладів освіти у період переходу до ринкових умов
господарювання. Нові соціальні умови, зумовлені переорієнтацією суспільства на ринкові відносини, забезпечили створення широкої мережі навчальних закладів
недержавної форми власності, яка розширила доступ
молоді до освіти, можливості її професійного вибору.
З огляду на вищевикладене стає за необхідне
проаналізувати реальну ситуацію, яка склалася у сфері
вищої освіти, та з’ясувати необхідний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Як вище зазначено, з 1989 р. спостерігається
падіння народжуваності дітей. Ця тенденція свідчить
про різні можливості навчання у ВНЗ за державним
замовленням дітей, народжених у різні роки.
Наведена динаміка на рис. 1.1 указує на зростання
держзамовлення в період 2003 — 2008 рр. при зменшенні
кількості народжених 17 років тому, що свідчить про
більшу можливість молоді навчатися за держзамовленням, ніж у молодих людей, які вступали у 2000 — 2002 рр.,
а саме: якщо проаналізувати можливість молодих осіб,
народжених у 1983 р., які вступали у ВНЗ у 2000 р., то
відношення їх кількостей 808/90,5 складає 8,93, а відношення кількості молоді, народженої у 1991 році, яка вступала до ВНЗ у 2008 р., складає 630,8/122=5,17.
Проведене дослідження дає підстави стверджувати про доцільність визначення коефіцієнта можливості вступу у ВНЗ за держзамовленням на підготовку фахівців для державних потреб.
Запропоновано визначення коефіцієнта за формулою:

Кі =

У і -17
,
Хі

де K i — коефіцієнт можливості вступу у ВНЗ за
держзамовленням;

X i — прийом за держзамовленням, осіб;
Yi -17 — кількість народжених в (і-17)-ому році,
осіб;

і — рік.
Тоді
кількість дітей , які народилися у 1983 р.
прийом за держзамовленням у 2000 р.
У розрахунках
К 2000 =

808
= 8,93 навчальних закладів за дер90,5
жавним замовленням.
K 2000 =
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Рис. 1.1. Динаміка народжуваності дітей та можливості їх вступу
до вищих навчальних закладів

Слід відзначити, що цей коефіцієнт не є реальним
фактом можливості вступу в і-ому році, тобто не всі
молоді люди, які народилися 17 років тому, вступають до вищих навчальних закладів за державним замовленням. Можна припустити, що наведений ко-

ефіцієнт дає уявлення про гіпотетичну можливість вступу до ВНЗ кожної молодої особи через 17 років після
народження з урахуванням домінуючого демографічного фактору.
Розраховані коефіцієнти можливості вступу у
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Рис. 1.2. Аналіз коефіцієнтів можливостей вступу до вищих навчальних закладів молоді,
яка народилася у 1973 — 1991 рр.
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Рис. 1.3. Аналіз коефіцієнтів можливостей вступу до ВНЗ, які підпорядковані МОН України

ВНЗ молодих людей, які народилися у 1973 —
1991 рр., за останні чотири роки (2005 — 2008 рр.)
підтверджують високий рівень охоплення кількості
осіб, які навчаються у вищих закладах освіти ІІІ —
ІV рівня акредитації, тобто кожна молода особа, яка
народилася у 1987 — 1991 рр., має можливість навчатися у вищих закладах освіти ІІІ — ІV рівнів акредитації (у 2005 — 2006 та 2008 — 2009 рр. цей
показник дорівнює 1,48). Коефіцієнти можливостей
вступу до ВНЗ України І — ІІ рівнів акредитації за
розрахунками зростають, тобто, якщо у 1990 р. кожен третій вступав до ВНЗ, то в 2008 р. кожен п’ятий
(рис.1.2). Це можна пояснити тим, що проголошення «Болонського процесу» найголовнішим у Європі
і твердження про повну обов’язковість отримання
дипломів бакалавра та магістра значно знизило для
молоді привабливість навчання у ВНЗ І — ІІ рівнів
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акредитації [9, с. 3]. Тому молодь сьогодні вибирає
для навчання університети, академії й інші ВНЗ ІІІ —
ІV рівнів акредитації.
Результати розрахунків коефіцієнта можливості
навчання за держзамовленням для вузів, які підпорядковані МОН України, свідчать, що випускник загальноосвітнього закладу у 2000 р. один із шести мав можливість навчатися за держбюджетом за денною формою навчання, то у 2008 р. — один із п’яти; за денною
і заочною формою навчання у 2000 р. — один із п’яти,
у 2008 р. — один із чотирьох (рис.1.3).
Якщо аналіз проводити стосовно усіх 17-річних
молодих людей, то молода особа, яка народилася в
1983 р., мала можливість одна із одинадцяти навчатися за держзамовленням, у 1991 р. — одна із семи.
Якщо аналізувати денну й заочну форму навчання, то
для молоді 1983 р. народження — одна із дев’яти, а
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1991 року народження — одна із шести мала можливість навчатися за держзамовленням.
Незважаючи на те, що в динаміці на період з
2005 — 2010 рр. в цілому по Україні прогнозується
перспективне зменшення потенційних абітурієнтів вищих навчальних закладів: 15-вікової групи населення
на 26 %, а 17-вікової групи населення на 23 %, проте
за вище наведеними даними спостерігається тенденція щодо збільшення держзамовлення, починаючи з
2006 р., що свідчить про відсутність розрахунків необхідної кількості спеціалістів.
Слід зауважити, що запропонований підхід обумовлює визначення потреби у фахівцях з вищою освітою за держзамовленням за допомогою коефіцієнта
можливості, який враховує рік народження і рік вступу молоді й може бути застосований для визначення
нормативу прийому у вищі навчальні заклади й одержання прогнозованих оцінок щодо перспектив розвитку вищої освіти в Україні.
За таких умов важливого значення також набуває
управління фінансовими й матеріальними ресурсами, а
саме раціональне використання коштів, що витрачаються на підготовку фахівців з вищою освітою за державним замовленням і формування нових умов здійснення
фінансово-господарської діяльності вищих навчальних
закладів, що потребує подальших досліджень.

Мета реформ у вищій школі — якість і доступність
освіти / І. Вакарчук // Вища школа. — 2009. — №4.
— С. 3 — 30. 9. Каленюк І. «Вибухові» явища у
вищій освіті / І. Каленюк, К. Корсак // Науковий світ.
— 2009. — № 5. — С. 2 — 4.
Стеблюк Н. Ф. Підходи щодо визначення перспективної потреби у фахівцях з вищою освітою
Обґрунтовано необхідність і розглянуто перспективи розвитку вищої освіти в Україні. Визначено основні чинники, що зумовлюють кількісні зміни контингенту студентів у вищих навчальних закладах. Запропоновано визначення коефіцієнта можливості вступу абітурієнтів у вищі навчальні заклади за державним замовленням.
Ключові слова: вища освіта, фінансування, коефіцієнт можливості вступу, вищі навчальні заклади,
державне замовлення, прогнозування.
Стеблюк Н. Ф. Подходы к определению перспективной необходимости в специалистах с высшим образованием
Обоснована необходимость и рассмотрена перспектива развития высшего образования в Украине. Определены основные факторы, которые предопределяют количественные изменения контингента студентов
в высших учебных заведениях. Предлагается определение коэффициента возможности поступления абитуриентов по государственному заказу в высшие учебные заведения.
Ключевые слова: высшее образование, финансирование, коэффициент возможности поступления,
высшие учебные заведения, государственный заказ,
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ПОИСК РЕНТЫ КАК ГЛАВНЫЙ МОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Процесс накопления и институционализации
крупного капитала в большинстве постсоветских государств характеризуется всевозможными злоупотреблениями властью. Начало формирования крупного капитала в Украине связано с процессом приватизации
и развитием частного сектора. В 1992 году в государственном секторе производилось 70% ВВП Украины,
на него приходилось 82,9% среднегодовой численности работников и служащих. В частном секторе
производилось всего 5,6% ВВП [1, с. 7].
Передача государственной собственности в частные руки, в соответствии с неоклассическими рецептами реформирования, должна была способствовать формированию эффективного собственника, то
есть такого, в интересах которого будет проведение
реструктуризации, обновление и инновационное развитие предприятия. Приватизация считалась панацеей
при переходе к рыночной экономике. Милтон Фридман писал: «Вскоре после падения Берлинской стены
и развала Советского Союза меня часто спрашивали:
что нужно сделать, чтобы получить рыночную экономику? И я отвечал: вы можете описать это в трех словах: приватизация, приватизация и еще раз приватизация. Россия осуществила приватизацию, но так, что
были созданы по сути частные монополии, частные
системы централизованного планирования государства. И оказалось, что верховенство закона, наверное, — более фундаментальная ценность, чем приватизация. Приватизация бессмысленна, если у вас нет
власти закона» [цит. по 2, с. 181].
Высказывание Фридмана совершенно справедливо и для Украины. Достаточно высокие показатели
приватизации, характерные для украинской экономики уже в 1996 году (так, индекс приватизации малых
предприятий ЕБРР в 1996 г. достиг значения 3, что
означало реализацию практически полной программы приватизации [2, с. 406]) не отразились на деловой активности и масштабах производства. До 2000 г.
для экономики Украины были характерны отрицательные темпы роста реального ВВП.
Целью настоящей статьи является анализ особенностей формирования крупного капитала в Украине,
выявление рентной составляющей механизма мотивации экономических субъектов как главной причины неэффективного распределения доходов.
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Приватизация как основа перехода к рыночной
экономике осуществлялась в период глубоких общественных преобразований. Рыночные реформы проводились на фоне формирования новой независимой
державы и глубокого экономического кризиса. Несвоевременные и непоследовательные реформы политического и экономического характера привели к
образованию «вакуума» экономической и политической власти, который проявился, с одной стороны, в
слабости ограничений неэффективного экономического поведения, а с другой, — в отсутствии механизма защиты действующих хозяйствующих субъектов
от бюрократического и криминального произвола.
Отсутствие механизма ограничения неэффективного поведения экономических агентов привело к
формированию рентоориентированной экономики.
Собственники и трудовые коллективы получили возможность извлекать своеобразную трансформационную ренту, которая превышала потенциальные доходы от эффективной инвестиционной, трудовой, реорганизационной деятельности. Чиновники местного и
государственного значения, на которых была возложена миссия осуществления приватизации, в свою
очередь, получили возможность извлекать политическую ренту в виде взяток и объектов государственной
собственности по необоснованно низким ценам. В
2000 г. Украина была названа наиболее коррумпированным государством среди стран бывшего СССР и
третьей по уровню коррупции в мире (после Югославии и Нигерии) [3, с. 53].
Как пишет В. Будкин, «особенностью российской и украинской моделей приватизации были ее целенаправленная «открытость» для узкого круга приближенных к власти лиц, а также прямое вмешательство в
распределение собственности всей вертикали бюрократического аппарата…» [4, с. 43]. И. Малый, характеризуя результаты приватизации, подчеркивает: «В условиях командной системы приватизация приобрела
исключительно распределительный характер, превратившись в присвоение государственной собственности финансовой олигархией. Такая «частная собственность» никогда не воспитает собственника, хозяина,
рационального и бережного человека» [5, с. 63].
В условиях отсутствия контроля над деятельностью предпринимателей и государственных чиновни35
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ков из-за несовершенства или даже отсутствия соответствующих нормативных актов, а также действующих механизмов их реализации появляется необходимость в формировании противовеса — уравновешивающего источника власти, которым становится насилие (криминальная власть). К середине 90-х гг.,
когда стала очевидной потеря государственным аппаратом монополии насилия, налогообложения и охраны правопорядка, появляются альтернативные конкурирующие институты, основанные на неподконтрольных государству источниках насилия. Здесь, по словам В. Волкова, «речь идет не только о многочисленных преступных группировках, но и о различных полуавтономных вооруженных формированиях, начиная
от службы президентской охраны, ведомственных и
региональных спецподразделений и кончая многочисленными связанными с ними охранными предприятиями» [6, с. 56].
Формирующуюся в постсоветской экономике
модель экономического поведения предпринимателей
А. Олейник называет «бизнесом по понятиям». Он
пишет: «Неэффективность усилий государства по институционализации насилия в экономической сфере
обусловливает поиск субъектами российского рынка
субститутов государства. В качестве таких субститутов, то есть регулирующих насилие институтов, рассматриваются криминальная «крыша», собственные
службы безопасности фирм и использование государственных силовых органов для защиты интересов
фирмы на коммерческих основаниях (государственная «крыша»)» [7, с. 21].
Таким образом, для периода становления рыночных отношений в большинстве постсоветских стран
характерна несбалансированность властных позиций,
проявляющаяся, с одной стороны, — в недостаточной власти (контроле) государства над экономическими процессами (возможности ограничивать
неэффективное поведение хозяйствующих субъектов
и защищать эффективное), и, с другой стороны, в избытке власти частных экономических, политических,
криминальных агентов. Такую несбалансированную
систему власти над поведением экономических агентов, характерную для переходных экономик, В. Дементьев назвал «провалами» власти [8, с. 311].
Причиной возникновения «провалов» власти является несовпадение во времени разрушения институтов власти, присущих социалистической экономике, и
формирования институтов контроля над экономическим
поведением, свойственных рыночной системе хозяйствования. Отсутствие общественно необходимого
порядка власти проявляется, как указывает В. Дементьев [8, с. 312 — 316], в следующих формах:
— «недостаток» эффективной власти, то есть

власти, способной ограничивать неэффективное экономической поведение и защищать эффективное.
Здесь речь идет о защите прав собственности, прав
потребителей, о возможности осуществлять контроль
над деятельностью топменеджмента (собственниками
предприятий), правительства (избирателями), чиновников на местах (центральными органами управления);
— «избыток» власти частных экономических,
политических и криминальных агентов, который возникает из-за слабых ограничений на неэффективное
поведение. Проявляется этот избыток в несоответствии
властных возможностей частных экономических и
государственных агентов и их ответственностью за
использование экономических и административных
ресурсов власти;
— деинституционализация власти и потеря контроля над распределением экономической власти в
обществе. В условиях неразвитости политических и
экономических институтов власти и эффективных
механизмов принуждения к их соблюдению потенциал власти агентов определяется не формальным экономическим или правовым статусом агента, а его доступом к незаконным источникам влияния на экономическую среду. Ключевое значение приобретают такие ресурсы власти, как насилие (криминалитет), коррупция, мошенничество и обман. Об этом свидетельствует история формирования крупного капитала в
Украине, первый этап которой определяется как стадия теневого существования. Авторы «Формирования
крупного капитала в Украине» [1] характеризуют ее
следующим образом: «Установление контроля над
предприятиями региона [речь идет о формировании
региональных ФПГ] сначала осуществлялось способами преимущественно теневого характера: различные полулегальные финансовые схемы, которые порождали кредитную зависимость; проведение замещения менеджеров своими представителями; доведение до банкротства и покупка предприятий по заниженной цене. Нередкими были случаи установления
контроля над менеджментом государственных предприятий и использование силовых методов. Неотъемлемой чертой частных бизнес-групп, <…> была коррупционная связь с региональной властью» [1, с. 15];
— «сдвиг» власти, который подразумевает перемещение источников власти от информации (как это
характерно для развитых экономик, по Тоффлеру и
Гэлбрейту) к богатству и далее к насилию. Потенциальный статус силы, то есть демонстрация ее наличия
без активного применения (расходования), превращается в активный политический и экономический ресурс [6, с. 45];
— «неустойчивость» власти. Поскольку перераспределение носило неформальный характер, легитим36
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ного закрепления властные позиции действующих
экономических агентов не получили. В таких условиях ни один из участников хозяйственной жизни не
может быть уверен в сохранности своих собственности, должности, доходов, имущества и т. п. Такая неуверенность порождает ориентацию на краткосрочные
интересы агентов при использовании своей власти,
то есть получение максимальных выгод от своего
положения и в максимально сжатые сроки;
— тенденция к самосохранению и воспроизводству неэффективной системы властных отношений.
Отсутствие общественно необходимого порядка власти, подразумевающего возможность ограничения
избыточной частной власти отдельных агентов, позволяет им получать сверхдоходы в ликвидной форме,
что еще больше усиливает их властные позиции. Это
приводит к закреплению сложившегося неэффективного порядка власти.
Все перечисленные «провалы» власти привели к
тому, что в переходной экономике Украины важнейшим условием получения сверхдоходов и контроля
над собственностью стал избыток власти частных агентов, а главным экономическим мотивом стал захват
и/или перераспределение ресурсов власти. Эффективная предпринимательская деятельность, направленная
на повышение конкурентоспособности предприятия,
стала невыгодной и отошла на второй план. Борьба
разворачивается за источники экономической власти.
Выражаясь словами Дж. Бьюкенена, «поиск прибыли» (profit seeking) вытесняется «поиском ренты» (rent
seeking) [9, с. 219], или, терминологией Г. Таллока,
основателя теории поиска ренты, предприниматели с
поиска «хорошей» ренты переключаются на поиск
«плохой» ренты [10, с. 51].
По определению Бьюкенена, «рента есть часть оплаты владельцу ресурсов сверх той, которую бы он получил при любом другом альтернативном использовании» [11, с. 2]. Исследователи данной проблематики (например, О.Носова [12], В. Волошенюк, Н.Литвиненко
[13], И.Булеев, В.Коновалюк [14]) выделяют различные
виды ренты: земельная (природная) рента, монопольная
рента, рента за использование специализированных знаний и навыков, политическая рента, бюрократическая
рента, трансформационная рента, рента инноватора (шумпетерианская), рента менеджера (в современной экономике Украины и ряда других постсоветских государств
часто принимает форму «отката»).
Принципиальным источником возникновения
любой ренты является какое-либо преимущество экономического (политического, бюрократического)
субъекта, а любое преимущество порождает власть.
Фактически рента является доходом на власть. Однако принципиальное отличие ренты от других факторЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ных доходов состоит в том, что ее источник — власть
— может выступать и как фактор производства, и как
фактор распределения. В том случае, если использование преимуществ субъекта власти позволяет увеличить общий продукт и, таким образом, оказывает
положительное влияние на результат производства,
власть выступает в роли фактора производства на ряду
с предпринимательскими способностями, трудом или
капитальными средствами производства. В качестве
примера такого влияния власти на создание продукта
можно привести внедрение инноваций на различных
этапах создание продукта, основой которых могут быть
как научно-технические совершенствования производства, так и повышение уровня квалификации персонала предприятия (инвестиции в человеческий капитал). Использование такой власти оправдано, поскольку увеличивает общественное благосостояние, а доход, который такая власть создает, является «хорошей»
рентой. В неоклассическом анализе такой доход хорошо известен как «экономическая прибыль», которую предприятия-инноваторы, действующие в конкурентной среде, могут получать лишь в краткосрочном периоде.
Если же использование власти направлено не на
создание, а исключительно на перераспределение продукта, то власть становится не фактором производства,
а фактором распределения. Такое влияние власти является преимущественно негативным явлением, ведь
увеличение доли субъекта власти в созданном продукте
непременно связано с одновременным сокращением
долей контрагентов, что снижает их стимулы к эффективному использованию своих факторов производства,
а в конечном итоге, к уменьшению самой величины
производимого блага. Кроме того, занижение вознаграждений на факторы производства (выплаты реальным участникам производства, а не распределения),
может привести к нарушению процесса воспроизводства этих факторов. Типичным примером такого явления представляется низкий уровень оплаты труда в Украине и соответствующее снижение воспроизводственной функции заработной платы.
Преобладание поиска «плохой» ренты стало характерной чертой переходной экономики ряда постсоветских стран [9, с. 222]. Исследователи данной
проблематики называют ряд характерных причин рентной ориентации общества. Среди них называют приватизацию, ставшую, по словам Ролана, «уникальной
исторической возможностью присвоения ренты» [цит.
по 9, с. 222], возможность получения государственных трансфертов в финансовой сфере [15, с. 84 —
87], «незавершенность реформ… [при которой] поиск ренты выступает как преобладающая бизнес-стратегия» [16, с. 16], «отсутствие развитой рыночной
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среды и сохранение старой властной элиты в стране»
[17, с. 7], отсутствие контроля над предпринимательской деятельностью.
В современной теории ренты выделяют такие
общие направления поиска «плохой» ренты, как лицензирование внешнеэкономической деятельности,
государственное регулирование естественных монополий, протекционистская политика по отношению к
определенным отраслям, спекуляции на разнице между внутренними и мировыми ценами, манипуляции с
бюджетом, государственные контракты. Помимо перечисленных способов извлечения ренты, где отношения по поводу ее присвоения складываются между государством определенными группами особых
интересов, В. Волошенюк и Н. Литвиненко выделяют
такие достаточно известные в отечественной практике хозяйствования явления, как «рэкет» и «откат», который «получают менеджеры отдела поставок крупных сетевых компаний за закупку продукции у конкретного поставщика» [13, с. 99]. И хотя авторы связывают эти два незаконных метода обогащения только с деятельностью хозяйствующих субъектов, то есть
без участия государства, следует отметить, что явление «отката» пришло в экономическую практику именно из государственной, или вернее, муниципальной
среды. Заключение подрядных договоров местными
чиновниками на создание или поддержание муниципальной инфраструктуры ориентировано на фирмы,
предлагающие лицу, принимающему решение, больший «откат», либо на предприятие, которое каким-то
образом связано с данным представителем местной
власти (чиновник фактически является его реальным
собственником или таковыми являются его ближайшие родственники). Данная практика широко распространена в Украине и коснулась даже высших эшелонов власти. Примером тому могут быть громкие скандалы летом 2009 г. вокруг обеспечения армии продуктами питания, топливом. По оценкам, откаты в этой
сфере составляют от 30% до 70% [18]. СМИ периодически привлекает внимание общественности к злоупотреблениям в сфере госзакупок фармацевтических препаратов и медицинского оборудования [19].
В переходной экономике Украины наиболее эффективными стали такие способы присвоения ренты,
как трейдерская деятельность (продажа энергоресурсов, в первую очередь, импортированного газа), банковская сфера (осуществление спекулятивных операций в условиях гиперинфляции), приватизация госимущества. Главным же источником формирования
крупного капитала, как это ни парадоксально, стал
сектор черной металлургии. Объясняется это тем, что
именно в металлургическом секторе была сосредоточена экспортная деятельность. Таким образом, дан-

ный сектор сыграл при первоначальном накоплении
капитала в Украине ту же роль, что и топливно-энергетический комплекс в России.
Парадоксальность же ситуации заключается в том,
что «источником возникновения и роста нового капитала стал сектор, который в техническом и экономическом плане был одним из наиболее отсталых в мире,
и международные экономические организации требовали от украинского правительства его кардинального
сокращения» [1, с. 13]. Износ производственных мощностей в секторе черной металлургии к середине 90-х
оценивался как критический — 60%, в сталеплавильном производстве даже 70%. Наиболее устаревшим
мартеновским способом производства стали в Украине в 2008 г. произведено 41,2% [20], тогда как в мире
этим способом уже в 2003 г. производилось около 3%
стали [1, с. 47]. Энергоемкость отечественного металлургического производства на 25 — 30% выше, чем в
развитых странах, материалоемкость — на 5 — 7%
выше. Производительность труда в рассматриваемом
секторе еще в советское время значительно отставала
от ведущих государств, а за годы экономического кризиса 90-х гг. данный показатель еще более ухудшился
и составил 71,6% от уровня 1990 г. Сегодня в расчете
на одного работника в Украине производится 174 тонны, что составляет 29% от показателя стран ЕС [1, с.
58]. Такие показатели отражают техническую и технологическую отсталость отрасли.
О роли металлургии в становлении украинского
частного капитала свидетельствует отраслевая характеристика финансово-промышленных групп. Деятельность первой пятерки украинских бизнес-групп (SCM,
ИСД, Приват, Интерпайп и ММК им. Ильича) так или
иначе связана с металлургическим (горно-металлургическим, коксохимическим) производством [17,
с. 10 — 12]. В данном секторе также представлены
такие группы второго эшелона, как «Донецксталь»,
«Запорожсталь», ЗАО «АРС» [17, с. 12].
Специалисты называют рад причин, по которым
именно сектор черной металлургии стал локомотивом
украинской экономики. Это наличие производственных мощностей, которые превышали потребности
внутреннего рынка в продуктах черной металлургии,
стратегическая обеспеченность собственным сырьем,
достаточная энергетическая и транспортная база, развитая научно-техническая инфраструктура, растущий
спрос на мировом рынке [1, с. 50 — 56]. Однако за
этими положительными факторами также стоит и ряд
негативных, связанных с поиском способов быстрого и легкого обогащения, возможности для которого
также существовали в металлургическом секторе. Такими факторами стали разница между внутренними и
международными ценами на ресурсы и готовую про38
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дукцию, а также большие лоббистские возможности
формирующихся финансово-промышленных групп.
Немаловажную роль в повышении конкурентоспособности сыграл низкий уровень оплаты труда, сложившийся в целом в экономике Украины, и в секторе
металлургии, и ее сырьевых придатках в частности.
Заработная плата в украинском секторе черной металлургии в 3,5 — 4,9 раза меньше, чем на аналогичных предприятиях России, Польши, Турции, и более
чем в 30 раз отличается от уровня оплаты труда в развитых странах (при этом разрыв в производительности труда составляет меньше 4 раз) [1, с. 66].
Кроме того, следует отметить низкую инвестиционную активность на металлургических и связанных с
ними предприятиях. Теневые схемы захвата контроля
над предприятиями (финансовая зависимость, контроль
сбыта, силовые методы), приватизация «на заказ» по
низким ценам позволили формирующимся бизнесгруппам с относительно низкими финансовыми затратами получить контроль над огромными производственными мощностями сектора. Действующие в Украине
нормы амортизации, по экспертным оценкам, в 2,5 раза
ниже, чем в развитых странах [1, с. 67], что не позволило амортизационным отчислениям стать инвестиционным источником развития предприятий.
В целом только за счет использования дешевых
материальных и трудовых ресурсов, а также низкой
нормы амортизации, экспорт продукции черной металлургии принес отечественному бизнесу в 2003 г.
2,2 млрд. долларов [1, с. 67]. При этом при расчетах
не учитывались затраты на охрану труда и защиту окружающей среды, которые в Украине остаются минимальными.
Другим источником получения ренты, оценить масштабы которой невозможно, являются махинации в сфере
ценообразования на экспортную продукцию и связанные с этим возможности для ухода от уплаты налогов, а
также система возмещения НДС [1, с. 69 — 71].
Возможность извлечения «плохой» ренты, на ряду
с краткосрочностью интересов собственников, обусловили низкую инвестиционную активность финансово-промышленных групп, которая до недавнего времени сводилась к минимальному ремонту наиболее
критических элементов в технологической цепочке.
Олигархический капитал по своей сути был и остается
«антиинноватором», как его назвали российские эксперты в Докладе Совета по Национальной Стратегии
«Государство и олигархия» [цит. по 17, с. 18]. В Украине продолжают доминировать отсталые способы производства и разливки стали. В 2008 г. инновационной
деятельностью занималось лишь 13% предприятий, в
4 — 5 раз меньше, чем в развитых странах [21, с. 2].
За период 1990 — 2008 гг. наукоемкость ВВП в УкраиЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

не сократилась практически в три раза и составила 1%
[22, с. 28]. На практике реализуется менее 1% зарегистрированных объектов интеллектуальной деятельности (в Финляндии, например, 30%). В Украине доход от
продажи лицензий в расчете на одного человека составляет около 1 долл. в год (в Росси — 10 долл., в
США — более 150 долл.) [23, с. 34].
Именно мотивационный механизм, а не нехватка
ресурсов, как зачастую представляется, являются тормозом инновационного развития. «Расходы предприятий на научно-исследовательские разработки сопоставимы, если не уступают расходам, которые несет
бизнес на содержание политических партий, футбольных клубов, на взятки и пр.», пишут Дементьев и Вишневский [24, с. 5]. Так, годовой бюджета ФК «Шахтер» составляет 85 млн. долларов, ФК «Динамо» —
60 млн. долл., ФК «Днепр» — 58 млн. дол. [25,
с. 32 — 33]. При этом основанными источниками формирования бюджетов клубов являются трансферы игроков и, прежде всего, спонсорство.
В самом общем смысле любое поведение экономического субъекта, максимизирующего свою полезность, является рентоориентированным, если под
рентой понимать разницу между доходом владельца
ресурса и альтернативной стоимостью последнего.
Принципиальный вопрос заключается в том эффекте,
который способ извлечения ренты оказывает на общество. Негативный смысл ренты, по Таллоку, заключается в «негативной общественной ценности».
Ресурсы, которые могли бы принести общественную
полезность, в случае их эффективного (продуктивного) использования, направляются на создание и поддержание теневых способов получения дохода. Таким образом, помимо перераспределения совокупного
продукта в пользу субъектов, обладающих большей
властью, общество несет прямые потери в виде тех
ресурсов, которые расходуются на поддержание властных позиций, и вмененные издержки в виде экономического и социального эффекта, которые могло
принести эффективное использование ресурсов.
Такое рассогласование индивидуальных и общественных интересов, как уже отмечалось, происходит из-за разбалансированности власти или из-за отсутствия общественно-необходимого порядка власти.
Анализируя особенности экономического поведения
в переходной экономике, В. Дементьев объясняет такой «сдвиг мотивации» в пользу неэффективного использования ресурсов «сдвигом издержек» в рентном и продуктивном поведении [8, с. 317]. Выбор того
или иного способа получения дохода для владельца
фактора производства связан с сопоставлением возможных выгод и затрат каждого из них или определением предельной доходности доступных вариантов
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применения ресурсов. Этот универсальный механизм,
определяющий поведение экономических агентов,
является ключом к пониманию фактического непродуктивного использования имеющихся ресурсов в
переходной экономике. «Сдвиг мотивации» происходит, поскольку отсутствие общественно-необходимого порядка власти приводит к завышению индивидуальных издержек эффективного поведения и занижению издержек поведения неэффективного.
Затраты эффективного поведения экономического агента оказываются завышенными прежде всего
из-за отсутствия четко установленных правил игры в
переходной экономике. Произвол со стороны государственных, хозяйствующих, криминальных субъектов порождает опасность утраты доходов и их источников (собственности, рабочего места, административной должности). Связанная с этим необходимость
защиты собственных интересов «ненормальными» для
рыночной экономики методами — содержание «крыши», подкуп чиновников, лоббирование. Кроме того,
предпринимательская активность в таких условиях
сопряжена с завышенными трансакционными издержками организации взаимодействия с государственными и другими экономическими субъектами. Помимо всего прочего, эффективная деятельность часто
предполагает осуществление определенных длительных инвестиций (в образование и повышение квалификации, на освоение новых видов хозяйственной
деятельности, в НИОКР, модернизацию производства),
связанных с финансовыми, трудовыми и временными затратами.
С другой стороны, отсутствие и/или несовершенство нормативной базы, непрозрачность деятельности
экономических и государственных агентов, неразвитость рыночных институтов, таких, как, например, фондовый рынок, процедура банкротства, эффективный
антимонопольный орган, влекут за собой снижение
издержек неэффективного поведения. Отсутствует действенный механизм согласования индивидуальных доходов собственников (администрации, персонала) предприятия с финансовыми результатами его деятельности. Неэффективное управление собственностью, в том
числе государственной, остается безнаказанным. Так,
например, НАЭК «Энергоатом», постоянно наращивая
объемы производства, 2004 г. закончил с убытками
41 млн. грн. Среди основных причин такого результата
— закупка ресурсов по завышенным ценам, авансовая оплата электротехнической продукции без тендера
на 64,4 млн. грн., создание резерва сомнительных долгов на 2,1 млрд. грн. [26, с. 46].
Таким образом, история развития экономики
независимой Украины насыщена примерами, подтверждающими первостепенное влияние фактора власти

на все сферы хозяйственной деятельности и, прежде
всего, на распределение доходов. Занижение цен на
ресурсы в ряде отраслей, манипулирование бухгалтерской отчетностью с целью ухода от налогообложения, коррупция и лоббирование (получение льгот и
субсидий, законодательное снижение конкуренции),
зарплата в конвертах, приватизация «на заказ», непрозрачные схемы ценообразования — все эти привычные для переходной экономики явления стали яркими
примерами, раскрывающими механизм формирования доходов экономических агентов в зависимости
от властных позиций каждого из них. Возможность
избежать наказания за неэффективное использование
ресурсов, несоблюдение контрактов, налогового, антимонопольного и т.п. законодательства позволили
субъектам хозяйственной деятельности реализовать
свои «рентные интересы» в виде рентоориентированного поведения. В переходной экономике Украины
такое поведение стало доминирующим, что, в конечном итоге, стало причиной таких тенденций, как деградация производственного потенциала, поляризация
общества и катастрофический уровень бедности,
«утечка умов», срастание крупного бизнеса с политической властью, закрепление за Украиной статуса
«сырьевого придатка».
Исходя из того влияния, которое рентоориентированное поведение оказывает на социально-экономическую ситуацию в стране, представляется необходимым создание механизма, исключающего возможность такого поведения. «Для «нормальной» экономики доходы экономического агента выступают вознаграждением ему за эффективное использование
факторов производства», — пишет В.Дементьев [8,
с. 318]. Значит для формирования такой «нормальной»
экономики необходимо создать условия, при которых
доход на фактор производства будет устанавливаться
в соответствии с производительностью этого фактора, «поиск ренты» превратить в «поиск прибыли». То
есть нужно максимально нивелировать влияние власти на распределение доходов. Эффективное распределение доходов (при котором доход определяется
продуктивностью деятельности) возможно лишь при
эффективном распределении власти (такой порядок,
при котором соблюден баланс власти, то есть любая
попытка неэффективного поведения будет иметь для
субъекта соответствующие негативные последствия).
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Антикуз В. М. Пошук ренти як головний
мотив економічної діяльності в перехідній економіці
Період становлення ринкових відносин у
більшості пострадянських країн характеризується незбалансованістю владних позицій економічних агентів.
У результаті такого порушення балансу влади в системі відносин розподілу виникають глибокі диспропорції. Це виявилося у відсутності інституціональної
забезпеченості механізму адекватного заохочення про41
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дуктивної діяльності та покарання непродуктивної. У
таких умовах головним мотивом поведінки економічних суб’єктів стає пошук ренти. У статті проаналізовані особливості рентоорієнтованої економіки України, виявлені її негативні наслідки.
Ключові слова: баланс влади, рента, рентоорієнтована поведінка, розподіл доходів.

проанализированы особенности рентоориентированной экономики Украины, выявлены ее негативные последствия.
Ключевые слова: баланс власти, рента, рентоориентированное поведение, распределение доходов.
Antykuz V. M. Rent seeking as the main
inducement of economic activities in transitive
economy
The period of formation of market relations in most
Post-Soviet countries is characterised by imbalance of
economic agents’ power positions. There are deep
disproportions in income distribution system as a result
of such imbalance. It was showed in absence of the
institutional mechanism to encourage productive activity
and punish the unproductive. In such conditions rent
search becomes the main inducement of economic agents’
behaviour. Features of rent-seeking economy of Ukraine
are analysed and its negative consequences are revealed
in the article.
Key words: power balance, rent, rent-seeking,
income distribution.

Антыкуз В. М. Поиск ренты как главный
мотив экономической деятельности в переходной
экономике
Период становления рыночных отношений в
большинстве постсоветских государств характеризуется несбалансированностью властных позиций
экономических агентов. В результате такого нарушения баланса власти в системе отношений распределения возникают глубокие диспропорции. Это проявилось в отсутствии институциональной обеспеченности механизма адекватного поощрения продуктивной деятельности и наказания непродуктивной. В таких условиях главным мотивом поведения экономических субъектов становится поиск ренты. В статье
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ
Світова економіка кінця XX — початку XXI ст.
характеризується двома основними тенденціями: все
більша кількість країн прагне відкривати кордони та знімати бар’єри для сприяння вільному руху іноземних товарів, послуг, капіталу, робочої сили та знань (відкрита
зовнішньоекономічна політика); активізація процесів глобалізації та регіоналізації, тобто міжнародне співробітництво країн з багатьох питань [1, с. 30].
Сьогодні глобалізаційні процеси охоплюють усі
сфери людської діяльності: виробництво, торгівлю,
освіту. Науково-технічна сфера не є винятком. Країни
об’єднують зусилля для проведення спільних наукових досліджень, розробки проектів та обмінуюються
знаннями та досвідом.
Уряди країн, які вже усвідомили значущість знань в
сучасній економіці, розробляють інноваційну політику таким чином, щоб стимулювати прилив знань з усіх можливих каналів для збагачення національної економіки.
Перш ніж говорити про державну політику регулювання міжнародного трансферу знань в економіку
України, необхідно чітко окреслити різницю між поняттями «трансфер знань» та «трансфер технологій».
На думку авторів цієї роботи, поняття «трансфер знань»
є набагато ширшим за поняття «трансфер технологій».
Знання — це «перевірений практикою результат пізнання дійсності, її вірне відображення в свідомості людини» [2, с. 616]. Знання можуть бути прихованими, коли
вони ще не мають відображення на різноманітних носіях, і явними, коли знання відображаються на матеріальних носіях: папері, диску, комп’ютері й т. п. Приховане знання має первісну сутність, тому що, у першу чергу, воно народжується в свідомості людини, а
лише потім переноситься на матеріальні носії. Знання
не може існувати відокремлено від людського мозку,
тому що це продукт його діяльності. Людина не може
знати наполовину, або на чверть, вона або знає щось,
або не знає взагалі [3].
Міжнародний трансфер явних знань здійснюється
посередництвом купівлі-продажу ліцензій або патентів,
наукової літератури, конференцій тощо. Приховані знання переливаються між країнами, уречевлюючись у високотехнологічних товарах та послугах, інвестиціях в
основний капітал підприємств. Важливим каналом міжна-

На початку XXI століття практично всі розвинені
країни оголосили курс на перехід до економіки знань,
концепція якої полягає у вирішальній ролі інновацій та
знань як чинників стікого зростання економіки, а також у визначенні конкурентоспроможності країни в
глобальному просторі.
На сьогоднішньому етапі розвитку людства феномен економіки знань набуває глобального характеру. Країни
відкривають кордони для вільного руху товарів, послуг,
робочої сили, капіталу та знань. Сьогодні інновації та знання
пронизують не тільки всі сфери певної національної економіки, вони «розсіюються» у світовому просторі, перетинаючи державні кордони. У цьому випадку мова йде
про міжнародний перелив або трансфер знань.
На сьогодняшній день феномен економіки знань
та міжнародний трансфер знань являють собою дуже
актуальні питання, про що свідчить велика кількість
публікацій на цю тему в сучасній науковій літературі.
Необхідно зазначити, що дослідженнями в цій галузі
знань займаються і зарубіжні вчені, й українські науковці. Вагомий внесок у вивчення феномену економіки
знань зробили такі вчені: В. М. Геєць, С. М. Кацура,
В. Л. Іноземцев, А. К. Суботін, Є. Веліхов, В. Л. Макаров, М. Кастельс, Дж. Даннінг, Є. Майнмінас,
Р. Грінберг, Дж. Ходжсон й інші. Необхідно відзначити
наукові дослідження В. Денисюка, Г. О. Андрощука,
Н. Янковського, Б. Чумаченка, Ю. Капіци, Й. Шумпетера, Ф. Хайєка, Ф. Махлупа, В. Келлера в галузі вивчення питання міжнародного трансфера знань.
Не зважаючи на велику увагу видатних науковців
до вивчення вище названих проблем, деяки аспекти
на сьогодняшній день залишаються нерозкритими.
По-перше, не визначена різниця між поняттями
«трансфер знань» та «трансфер технологій»;
По-друге, не сформульовані чітки принципи, на
основі яких має базуватися розробка державного регулювання міжнародного трансферу знань.
У зв’язку з вище означенними питаннями можна виділити головну мету статті, яка полягає у визначенні різниці між поняттями «трансфер знань» та
«трансфер технологій» з погляду авторів та формулюванні принципів державного регулювання міжнародного трасферу знань.
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ЕКОНОМІЧНЕ
ЗРОСТАННЯ

Стимулювання трансферу
знань в економіку України й
розсіювання їх у всіх
сферах

Виробництво й експорт
низькотехнологічної
продукції для отримання
швидких прибутків

Рис. 1. Принцип стимулювання економічного зростання в Україні

Механізм державного регулювання трансферу
знань в економіку України, на думку авторів, має базуватися на принципі очікування позитивного ефекту
від застосування знань в реальній економіці, а не на
принципі орієнтації на низькотехнологічні галузі, що
приносять швидкі прибутки.
Як відзначає Ю. Каракай, голова підкомітету з
питань інноваційної діяльності комітету з питань освіти
й науки Верховної Ради України, «рівень й ефективність включення країни до міжнародного розподілу праці характеризується її позицією на світових ринках товарів та послуг, а також наявністю висококваліфікованих спеціалістів. Така позиція все менше визначається володінням природних ресурсів або інших
тимчасових переваг екстенсивного характеру і все
більше — інноваціями, які забезпечують конкурентоспроможність продукції» [5, с. 16]. Іншими словами,
країни, де за базовий чинник економічного зростання
приймається якість, а не кількість, демонструють вищий рівень конкурентоспроможності в глобальному
просторі (країни ЄС — 27, США, Японія).
Для підвищення конкурентоспроможності національної економіки Стратегія залучення міжнародної
технічної допомоги на 2005 — 2007 рр. передбачає
«впровадити інноваційну модель розвитку, що включає становлення інформаційного суспільства із застосуванням високих технологій, комерціалізацію результатів науково-технічної діяльності, розширення можливостей суспільства генерувати, розповсюджувати
та використовувати знання, поліпшення якості освіти
та підготовки кадрів, створення інформаційних мереж
для обміну знаннями та технологіями» [6].
У цьому руслі проблема залучення знань в економіку України набуває певної актуальності. Використання
знань, які «приходитимуть» в Україну, не тільки зміцнять
конкурентні позиції нашої країни, а й змінять структуру її
присутності на міжнародних ринках. Активізація трансферу знань не лише реструктурує економіку, а й стимулюватиме надходження в державний бюджет.
На думку А. Бідило, Україні, як країні з перехідною
економікою, необхідно будувати канали для трансферу

родного трансферу прихованих знань є інтелектуальна
міграція, тобто в’їзд або виїзд науковців та висококваліфікованих фахівців з однією країну в іншу [4].
Завдяки інтелектуальній діяльності людського мозку знання може уречевлюватися в певній технології або
готовому товарі і здійснювати трансфер не тільки між
галузями певної економіки, а й в глобальному просторі
в цілому. Іншими словами, знання — це певна серцевина технології або товару, яка обумовлює ту або іншу
їхню вартість. Чим більша частка компоненту знань й
нижчий рівень розповсюдження певного знання в
суспільстві, тим вища вартість цих технологій або товарів / послуг. Посередництвом технологій або високотехнологічних товарів та послуг знання «переливаються» між країнами, збагачуючи їхню економіку.
Безумовно, на сьогодняшній день в умовах глобальної кризи, яка охопила всі сфери діяльності, першочерговим завданням для України є підтримка базових галузей промисловості: паливної, сировиннодобувної та металургійної. Хоча розвинені країни світу
останні десятиліття наполегливо концентрують увагу
на високотехнологічних галузях, тому що саме вони
є стрижнем розвитку економіки. У той час, коли українські підприємці отримують «швидкі гроші» від
експорту продукції, наприклад, металургійного комплексу, західні представники бізнесу вкладають кошти
в інноваційні проекти, усвідомлюючи отримання надприбутків в середньо- й довгостроковій преспективі.
Необхідність переходу до економіки знань та стимулювання трансферу знань в українську економіку
обговорюється на державному рівні вже не один рік:
розроблена безліч законів та нормативних актів, які
мають декларативний характер і не діють в реальній
економіці. На думку автораів, розробці механізму стимулювання приливу знань в економіку України передує глибинне усвідомлення й прийняття представниками уряду, підприємницьких структур та наукових організацій того факту, що знання являють собою певний
каталізатор економічного зростання в країні. Без розуміння цього об’єктивного факту не один розроблений
механізм не зможе принести економіці реальну користь.
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Рис. 2. Інвестиції в основний капітал України в 2000 — 2008 рр., млн. грн. *
*Джерело: [10].

ведення заходів щодо залучення коштів інвесторів для
фінансування інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств. У свою чергу, держава йде іншим шляхом: окремі підприємства та галузі отримують «донорську» фінансову підтримку, решта — самостійно вирішують проблеми. Іншими словами, мова йде про «точкове фінансування». Розвинені країни світу виділяють
на розвиток науки приблизно 3 — 3,5 % ВВП, в Україні
цей показник коливається від 0,7 до 1,6 % [9, с. 155].
Державний комітет статистики щодо інвестицій в
основний капітал України надає таку інформацію. Загальна
сума інвестицій в основний капітал України з 2000 до
2008 рр. збільшився майже в 10 разів і в 2008 р. склала
більш ніж 23 млрд. грн. Що стосується коштів іноземних інвесторів, в період 2000 — 2008 рр. в надходженні
іноземних інвестицій в основний капітал спостерігається
позитивна динаміка. У 2008 р. надійшло коштів в основний капітал за рахунок іноземних інвесторів на загальну суму більш ніж 7,5 млн. грн. Цей факт, безумовно, є позитивним, тому що він свідчить про покращення
загального інвестиційного клімату в Україні. Але якщо
порівняти частку іноземних інвестицій в загальному обсязі інвестицій в основний капітал, то в 2008 р. вона
склала менше 4 %. Решта (96 %) інвестицій в основний
капітал України надішли за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, власних коштів підприємств та
організацій, кредитів банків та ін.
Якщо розглянути галузеву структуру іноземних
інвестицій в основний капітал, то в 2006 р. більше 11 %
в коштів від загального обсягу інвестицій було спрямовано в металургічну галузь, 10 % — харчову промисловість та сільське господарство. У машинобудівний комплекс, в якому представлені високотехнологічні та знанієємні галузі, було сконцентровано лише
6,3 % іноземних інвестицій [11, с. 63].
Наведені цифри свідчать про небажання іноземних інвесторів вкладати кошти в ті галузі, які характеризуються певним ризиком й часом, а схильні до отримання «швидких» прибутків від низько- та середньтехнологічних галузей.

знань з розвинених країн, тому що «... інфраструктура
країни з перехідною економікою є досить прийнятною
до прогресивних знань, до того ж країни-експортери
знань часто беруть участь у розвитку інфраструктури
країн-імпортерів» [7, с. 156 — 157].
Державне регулювання трансферу знань в економіку України має базуватися на принципах комплексності та всеохоплення. Це твердження обумовлюється
тим, що знання «потрапляють» в країну з декількох каналів, які, безумовно, мають тісний зв’язок. Наприклад,
завдяки імпортній технології або інвестициіям в основний капітал українські підприємства отримують можливість виробляти середньо- й високотехнологічну продукцію. Подібних прикладів комбінацій каналів трансферу знань можна назвати безліч. Важливо розуміти
той факт, що регулвання приливу знань, які «живлять»
економіку, має проводитися на державному рівні за
всіма можливими каналами. Крім того, механізм регулювання має бути настільки сбалансованим, що інструменти стимулювання трансферу знань в одному з каналів не повинні блокувати інші канали.
Так, на думку авторів, можна виділити такі принципи державного регулювання міжнародного трансферу знань:
— принцип пріорітетності;
— принцип комплексності та всеохоплення;
— принцип сбалансованості.
При розробці державної політики у сфері міжнародного трансферу знань представники українського уряду
мають керуватися саме цими вищевказаними принципами. Теоретично механізм, в основу якого будуть покладені ці принципи, буде діяти в умовах реальної економіки.
Як зазначає А. А. Максюта, в умовах світової економічної кризи «стрижнем сучасної української моделі
конкурентоспроможності економіки має стати реалізація інноваційної моделі структурної перебудови економіки, а в подальшому — стратегії економіки знань» [8].
Для структурної перебудови економіки необхідно
змінити один з найголовніших принципів державної
фінансової політики. У сучасних умовах необхідне проЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010
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Іноземні інвестиції будуть ефективним каналом
трансферу знань в економіку України в тому випадку,
коли галузевий розподіл іноземних коштів зміниться
й найбільша частка грошей буде спрямовуватися у
знаніємісткі галузі, тому що саме вони є індикатором
конкурентоспроможності країни на світових ринках.
Таким чинном, основними стратегічними завданнями уряду України є:
— прийняття заходів з переорієнтації виробництва та експорту продукції ресурсодобувного комплексу на продукцію знанієємних галузей, яка має високу
додану вартість;
— розробка інструментів стимулювання іноземних інвесторів вкладати кошти в українськи підприємства, що впроваджують інновації.
На основі проведеного дослідження автори статті
дійшли таких висновків:
— перехід до економіки знань являє собою об’єктивну необхідність, про що свідчать наміри розвинених країн світу завершити цей перехід в найближчому десятиріччі;
— перетворення знань на основний чинник виробництва й конкурентоспроможності країни в цілому;
— визнання міжнародного трансферу знань важливим чинником сприяння обміну знаннями та досвідом між країнами;
— необхідність розробки сбалансованого механізму державного регулювання міжнародного трансферу знань, який базується на принципах пріоритетності, комплексності та сбалансованості;
— прийняття державних заходів щодо переорієнтації виробництва та експорту продукції ресурсодобувних комплексів на продукцію знанієємних галузей;
— розробка інструментів стимулювання іноземних інвесторів фінансувати підприємства, які здійснюють активну інноваційну діяльність.
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Постановка проблемы. Потребность в региональной экономике появилась на закате Советского
Союза и некоторые результаты исследований того времени сохранили свою актуальность и сегодня.
Региональная политика государства — сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, т.е. связанная с взаимоотношениями между государством и районами,
а также районов между собой [1, с. 189 — 190].
Серьезное значение региональная политика приобретает для решения конкретных социальных проблем
[2, с. 32].
Современная ситуация в мире отличается от ситуации конца XX в. Тенденции развития последних
лет привели к смене приоритетов в способах функционирования региона льной хозяйственной
системы, которая рассматривалась в качестве части
единого народно-хозяйственного комплекса.
Процесс централизованного планового размещения
производительных сил, в ходе которого каждое
предприятие было частью общей системы, уступил
ме сто проце ссу удовлетворения социальных
потребностей региона на основе формирования
горизонтальных связей [3, с. 11].
Современной тенденцией регионального развития является смещение акцентов на новые, нематериальные сферы деятельности и факторы размещения
(разнообразие и качество сферы культуры и рекреационных услуг, творческий климат, экология) [3,
с. 29], и проблема состоит в отсутствии новых принципов и методик районирования адекватных современным глобальным и региональным тенденциям.
Анализ последних исследований и публикации. Термин «экономическое районирование» уже
перестал отражать суть процесса: районы стали не
столько экономическими, сколько социальными, или
социально-экономическими (правда, методология и
методы социального районирования (выделено
нами) разработаны пока слабо).
Важной составляющей данного периода стала
глобализация — абстрактный процесс снижения значимости географических расстояний из-за высокой
интенсивности экономических, политических и социокультурных взаимодействий.
Регион как экономический или институциализиЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

рованный район теряет свой смысл, т. к. является пространственным образованием индустриального общества. Регион не исчезает полностью, а обволакивается глобальной сетью, что приводит к появлению новой, регионально-сетевой структуры пространства.
Важно избежать линейного восприятия этого пространства — как однородного и полностью управляемого
[4, с. 4]. То есть оно должно быть как минимум масштабируемо от макро- до наноуровня [5, с. 4], система управления регионально-сетевым пространством
должна быть настроена, преимущественно, на режим
«понимания» [6, с. 115], объектом управления должны стать не столько элементы системы, сколько взаимосвязь между ними [7, с. 23], причем взаимосвязь
не только в пространстве, но во времени с опорой на
экономические циклы [8, с. 7].
Научный подход к социальному районированию
сегодня находится в некой стагнации, поиске нового
взгляда на регион, его сущность и перспективы развития [4, с. 4].
Целью данной статьи является презентация опыта
социального районирования, в котором может быть
обнаружена новизна и полезность практического применения.
Результаты исследования. 2009 год
ознаменовался констатацией факта — нас 46
миллионов вместо 52 на пике развития страны. Как
показывают две восходящие линии (Россия и Украина)
на графике общего коэффициента смертности [9, с. 5]
(см. рис.1), начало этого процесса связано с
чернобыльской катастрофой.
Для оценки «вклада» каждой области в этот
процесс берем официальные статистические данные
по показателям численности родившихся и умерших по Украине за девять месяцев текущего года.
Разница показателей даёт вместо естественной прибыли естественную убыль. Делим абсолютные значения этого показателя на численность жителей в
каждой области и получаем результат на карте страны (см. рис. 2).
Обращает на себя внимание факт, что линия демографической катастрофы идет не по вектору Чернобыль — Черновцы или Чернобыль — Ровно, а совсем в другую сторону: Чернобыль-Луганск.
Может, радиационное загрязнение и демография
не имеют устойчивой взаимозависимости?
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Для получения дополнительных аргументов, указывающих на наличие зависимости демографических
показателей от радиоактивного загрязнения, проведем
социальное районирования в зоне влияния Семипалатинского испытательного полигона(СИП).
Данные для анализа получены с сайта НПО «ЭкоМузей» [www.ecomuseum.kz.].
Характер кривых на рис. 4. указывает, прежде
всего, на то, что хорошая экономика (экономика Казахстана одна из лучших, если не самая лучшая в странах СНГ) способна вывести рождаемость в режим
развития в достаточно короткие сроки.
Загрязненные территории подчиняются общереспубликанским тенденциям, но существенно снижают
абсолютные значения рождаемости и соответственно
повышают уровень смертности (см. рис. 5).
На рис. 5 следует обратить внимание на «отрыв»
Павлодарской области от своих «соседей» по предыдущему графику.
Во-первых, Восточно-Казахстанская и Карагандинская область — старопромышленные регионы
Казахстана, и механизм радиационного загрязнения
несколько отличается от младопромышленной Павлодарской области.
Во-вторых, на «отрыв» показателей свое влия-

Рис. 1. Общий коэффициент смертности
на 1000 населения

Обнаруживаются отчеты, в которых указывается, что преобладающие ветры Чернобыля западные и
северо-западные, а в день взрыва 26.04. 1986 г. дул
аномальный ветер [10, с. 9], загрязняя западную часть
Украины (см. рис. 3).
В течение последующих двадцати трех лет на это
обстоятельство не обращалось никакого внимания.

Рис. 2. Естественная убыль населения Украины на 1000 жителей в 2009г.
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Рис. 3. Площадь радиоактивного загрязнения в результате аномального (26.04.1986 г.) и преобладающего
направления ветров Чернобыля
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Рис. 4. Динамика рождаемости на территориях, прилегающих к СИП.

ние оказал Семипалатинский ветер: как и в Украине,
он преимущественно северо-западный и это хорошо
показывает цезиевый след (см. рис. 6).
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Именно этот след и определил контуры территорий загрязненных радиацией (см. рис. 7).
Руководствуясь так называемой дозной концеп49
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цией, Казахстан принял Закон от 18 декабря 1992 г.
№ 1787-XII «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».
Величина экономических компенсаций находится в зависимости от величины эффективной эквивалентной дозы. Загрязненные территории подразделяются на пять зон.
На рис. выделено 3 зоны. На территории северовосточней оз. Зайсан (выделены оттенками зелёного)
действие Закона не распространятся.
Данная схема социального районирования уже
история. В 2005 г. в результате парламентских слушаний
Правительству Казахстана предложено перемерить уровни радиаций и, естественно, из-за завершения периода
полураспада многих радиоактивных веществ, зоны районирования заметно уменьшатся, но неравномерно.
Изменив масштаб районирования по динамике
рождаемости, обнаруживаем в числе «аутсайдеров»
рудничные города Зыряновск и Риддер (Лениногорск)
(рис. 8).
По динамике смертности лидируют те же города
— Зыряновск и Риддер (Лениногорск) (рис. 9).
Дополнив относительно крупные рудничные города районами (в административном смысле), где имеются более мелкие рудники по добыче урана и других
тяжелых металлов, получаем «новый» социальный
район (рис. 9).
В нем эффективной эквивалентной дозы радиации недостаточно, чтобы включить дозный механизм
социальной защиты, но накопленных ранее радионуклидов и постоянной подпиткой новых радионуклидов

Рис. 6. Данные аэрогаммы съемки Цезий
Источник: http://www.poligon.kz/ НЯЦ РК

из продолжающих работать рудников и обогатительных
фабрик вполне достаточно, чтобы ожидать демографических потрясений в виде вспышек младенческой
смертности и врожденных патологий (см. рис. 10, 11).
Возвращаясь в Украину, мы можем говорить об
аналогиях. Как и в Восточном Казахстане, волна радиации откатывается к источнику своего возникновения у них в СИП, у нас — в Чернобыль.
Демографическим индикатором этого «отката»
может быть текущее состояние дел в Харьковской об50
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Рис. 7. Дозная концепция социального районирования

Рис. 8. Динамика рождаемости в рудничных городах (показаны стрелкой)
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Рис. 9. Динамика смертности в рудничных городах (показаны стрелкой)

Рис. 9. Район демографического бедствия от накопленных и накопляемых радионуклидов и тяжелых металлов

ласти, где уровень убыли населения ниже, чем в Луганской области (см. рис. 12). То есть, как и в Восточном Казахстане, «обнажается» социальный район
демографических рисков, размером с Донбасс и численностью в 1/5 от Украины в целом (см. рис. 2).
В результате реализации дозной концепции социальной защиты действующей на территориях, сформированных событиями 26.04.1986 г., работы по рекультивации земель, экономической поддержки ликвидаторов и жителей тридцати километровой зоны
будут видимо продолжаться. К 2016 году благодаря

завершению периода полураспада стронция и цезия в
областях прилегающих к Чернобылю естественная
убыль населения снизится в два раза, но это не коснется Луганщины и Донетчины.
В Чернобыле и на Семипалатинском полигоне
уже говорят о необходимости новых подходов к организации хозяйственной деятельности и просто жизнедеятельности на загрязненных территориях, но внятно
разработанных концепций пока нет.
Для более четкого представления о характере проблем необходимо выполнить переход с мегаметрово52
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Рис. 12. Уровень стабилизации демографических показателей к 2016 г.

го масштаба анализа ситуации (когда мы рассматривали Украину в целом на рис. 1) на нанометровый
масштаб.
О том, что одна из альтернативных концепций
должна называться генной, подсказывает «Большая
книга о малом наномире», где говорится: «Отдельные
цепочки ДНК связывают естественные для них компоненты (цепочка, имеющая противоположное упорядочение пар оснований) в процессе, называемом
скрещиванием. Скрещенные ДНК формируют знакомую двойную спираль, в виде которой её обычно и
изображают. Скрещивание означает, что ДНК имеет
встроенную защиту от сбоев» [11, с. 93 — 94].
Именно сильная защита требует специальных инструментов идентификации повреждений на наноуровне.
Радиация уже привела к генетическим изменениям
среди потомков облученных родителей. Предсказать
последствия произошедших изменений для здоровья
последующих поколений пока нельзя. Теоретически они
Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

должны быть минимальны. Но изучать их надо, они должны стать предметом серьезного и всестороннего исследования в последующие годы [12, с. 1].
Повреждение генетического материала детерминировано прямым попаданием, при котором количество
двунитиевых разрывов ДНК может увеличиваться с
ростом интенсивности излучения [13, с. 1] (см. рис. 13).
Для данных случаев нужна дозная концепция и
соответствующий ей механизм социальной защиты, который направлен на создание радиологических центров,
специальных медицинских учреждений и финансовой
поддержки людей, получивших повышенные дозы облучения и, как правило, двунитиевые разрывы ДНК.
При низких интенсивностях радиации предполагается значительное увеличение эволюционных дефектов из-за нарушения процесса размножения клеток,
что может проявиться в увеличении количества рожденных с дефектами, самопроизвольных выкидышей,
смертей за счет плохого развития, гормональной не53
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достаточности и иммунодефицита (см. рис. 14).
Последнее может явиться причиной снижения сопротивляемости организма к опухолевому росту [13, с.1].
Для данных ситуаций необходима генная концепция механизма социальной защиты, который направлен
на создание специальных медицинских учреждений с
лабораториями генетического анализа, генной инженерии и активизации инновационной деятельности
людей, проживающих на загрязненных территориях.
Первоочередная задача инновационной деятельности — организация трансфера технологий, способствующих выведению радионуклидов и ионов тяжелых металлов из организма человека и животных (см. рис.15).
С недавнего времени в России реализуется программа «Топинамбур», где радиационная тема особенно не муссируется, но присутствует вполне определенно: сегодня особенно актуальны разработки, направленные на создание продуктов питания профилактического назначения, так как экологическая обстановка в мире диктует необходимость использования в
питании населения продуктов с защитными свойствами. Одним из ценных компонентов пищи, обладающий способностью связывать и выводить ионы токсичных и радиоактивных металлов, является пектин
[14, с. 93 — 94].
В условиях Украины урожай топинамбура составляет 30—50 тонн с гектара плюс 100—150 тонн зеленой массы, что указывает на высокую экономичность
применения этой культуры.
Надземную массу топинамбура можно использовать на зеленый корм животным.
В процессе усвоения пищи пектин превращается
в кислоту, которая и соединяется с тяжелыми металлами и радионуклидами, в результате чего образуются нерастворимые соли, не всасывающиеся через
слизистую желудочно-кишечного тракта и под воздействием клетчатки быстро выводящиеся из организма [15, с.4].
Важным преимуществом топинамбура по сравнению с яблоком, также содержащим много пектина,
является то, что топинамбур «не выкачивает» радионуклиды и тяжелые металлы из земли.
Оптимальная профилактическая доза пектина
составляет 4 г в сутки, а в условиях радиоактивного
загрязнения — не менее 15 — 16 г. [16, с. 1].
Для полного удовлетворения потребностей жителей Луганщины в пектине необходим завод мощностью 50 т в сутки. На 1 т стандартизированного пектина приходится до 15 т выжимки [17, с. 9].
Для загрузки завода понадобится 800 т топинамбурного жома в сутки или 250 000 т год.
В условиях Украины урожай топинамбура составляет 30—50 тонн с гектара плюс 100—150 тонн зеле-

Рис. 13. Схема двунитиевого разрыва ДНК
жесткой радиацией

Рис. 14. Схема действия накопленной низко
интенсивной радиации

ной массы [18; 19] Для загрузки завода понадобится
5 000 га земельных угодий.
На обслуживание всего технологического цикла, включая 700 000 т в год отходов пектинового производства, понадобится не менее 26000 человек.
Отходы могут быть использованы как для корма
животных, компонент строительного материала — юнизола, альтернативное топливо.
Допуская, что получившие работу молодые люди
захотят прибавления семьи, получим прирост рождаемости в 13000 человек. Это серьезный вклад в сохранение нации.
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Рис. 15. Схема выведения накопленной,
низко интенсивной радиации

Таким образом, с помощью метода социального районирования мы идентифицировали угрозы и
вплотную подошли к разработке как минимум четырех проектных концепций.
Выводы:
1. Социальное районирование — метод визуализации социальных процессов и состояний путем формирования регионально-сетевой структуры пространства.
2. Метод социального районирования применительно к демографическим и экологическим показателям Украины позволил:
— зафиксировать устойчивую связь между
уровнем
радиационного
загрязнения
и
демографическим состоянием страны, отдельных её
областей и более мелких территориальных единиц;
— выявить влияние ветрового переноса радионуклидов на демографические показатели;
— идентифицировать старопромышленные регионы рудничного профиля как источники накопляемой
радиации;
— зафиксировать завершение жизненного цикла дозной концепции и обосновать необходимость применения генной концепции, формирования механизма социальной защиты населения.
3. Метод социального районирования в сочетании с методом аналогий дает более высокую надежность результатам анализа.
4. Масштабирование от мегаметрового до нанометрового уровня на фоне долгосрочных периодов
анализа формирует системные представления о характере процессах в регионально-сетевой структуре пространства.
5. Демографическая обстановка в Донбассе, свяЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

занная с накопленной и накопляемой радиацией, ионов
тяжелых металлов в организмах людей и животных,
требует применения генной концепции в хозяйственной практике региона.
6. С помощью метода социального районирования идентифицированы угрозы и накоплена информация для разработки пакета проектных концепций, основу которого составляет пектиновый проект.
7. Пектиновый проект позволяет реализовать генную концепцию в инновационно-инвестиционом режиме, а не бюджетным финансированием.
Перспективы. Социальное районирование можно рассматривать как способ выполнения SWOT-анализа. В данном случае была выстроена логическая
цепь по линии: угрозы-возможности.
Следует выявить преимущества метода по оставшимся связям: Возможности — Угрозы, Сильные —
Слабые стороны, Слабые — сильные стороны, Сильные стороны — Возможности, Слабые стороны —
Возможности, Возможности — Сильные стороны,
Возможности — Слабые стороны, Сильные стороны
— Возможности, Слабые стороны — Возможности,
Сильные стороны — Угрозы, Слабые стороны — Угрозы, Угрозы — Сильные стороны, Угрозы — Слабые стороны.
Есть основания полагать, что анализ каждого
вектора завершится как минимум одной проектной
концепцией. Множественность векторов и обеспечит
устойчивость регионально-сетевого пространства,
особенно если вектора будут объединены в кластеры.
Кластеры, в свою очередь, могут быть «вложены» один в другой, на такую возможность указывает
термин «мега-кластер» [19, с. 14], и пектиновый проект, судя по всему, может стать ядром мега-кластера.
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Полковников С.А. Соціальне районування
для завдань регіональної економіки
Серйозного значення регіональна економіка набуває для вирішення конкретних соціальних проблем.
Надійним інструментом ідентифікації соціальних проблем і пошуку принципових рішень є соціальне районування. Метою статті є презентація досвіду соціального районування, у якому може бути виявлена новизна й корисність практичного застосування.
Ключові слова: регіональна економіка, соціальне районування, механізм соціального захисту.
Полковников С. А. Социальное районирование для задач региональной экономики
Серьезное значение региональная экономика приобретает для решения конкретных социальных проблем. Надежным инструментом идентификации социальных проблем и поиска принципиальных решений
является социальное районирование. Целью данной
статьи является презентация опыта социального районирования, в котором может быть обнаружена новизна и полезность практического применения.
Ключевые слова: региональная экономика, социальное районирование, механизм социальной защиты.
Polkovnikov S.A. Social districts for the tasks
of regional economy
A regional economy acquires the serious value for
the decision of concrete social problems. Social districts
is the reliable instrument of authentication of social
problems and search of principle decisions. Presentation
of experience of social districts in which a novelty and
utility of practical application can be found out is the
purpose of the given article.
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання стійкий розвиток промислових
підприємств практично неможливий без активного
впровадження інновацій та здійснення інноваційної
діяльності, що сьогодні стає найважливішим фактором забезпечення конкурентоспроможності не тільки
окремих підприємств, але й національної економіки в
цілому. Водночас інноваційна діяльність сприяє задоволенню соціально-економічних потреб населення, а
її результати суттєво позначаються на всіх аспектах
розвитку людського суспільства, змінюють середовище діяльності людини, способи забезпечення його
існування та розвитку. Окрім того, інноваційну
діяльність слід розглядати як один із основних способів адаптації промислових підприємств до постійно
змінюваних умов зовнішнього середовища. Отже,
саме інноваційний шлях розвитку повинен стати одним із головних напрямів державної політики України, що дозволить, у свою чергу, забезпечити її економічну незалежність та подолати розрив між нею й економічно розвиненими країнами світу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема інноваційної діяльності привертає пильну
увагу і зарубіжних, і вітчизняних дослідників. Ґрунтовне дослідження різних аспектів інноваційного розвитку та ефективності інновацій здійснили в наукових працях такі вчені-економісти: О.Алейнікова,
С.Валдайцев, Л.Водачек, М.Кондратьєв, Б.Санто,
Б.Твісс, Е.Уткін, Р.Фатхутдінов, Й.Шумпетер, Ю.Яковець та інші. У роботах зазначених авторів висвітлено питання характеристики інновацій, особливостей
розробки нових інноваційних проектів, розвитку інноваційної діяльності підприємств, оцінки економічного ризику при впровадженні нововведень тощо. Проте
незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених цій проблемі, багато питань залишається невирішеними, недостатньо розробленими або потребують уточнення.
Постановка завдання. Мета даної статті полягає в дослідженні сучасного стану розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізької
області та визначення основних напрямів, що мають
сприяти її активізації.
Для досягнення поставленої мети було поставлено та вирішено такі завдання:
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— з’ясовано соціально-економічну сутність та
зміст інноваційної діяльності;
— виявлено та проаналізовано тенденції розвитку інноваційної діяльності в промисловості Запорізької області;
— установлено основні фактори, що перешкоджають ефективному впровадженню інновацій на промислових підприємствах;
— визначено напрями державної політики в інноваційній сфері.
Виклад основного матеріалу. В умовах зростаючої конкуренції активна інноваційна діяльність на
промислових підприємствах дедалі більше визначає
успіх їх господарювання. Закон України «Про інноваційну діяльність» визначає інноваційну діяльність як
діяльність, спрямовану на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, і
зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних
товарів і послуг. Головний державний комітет статистики України розглядає інноваційну діяльність як комплекс наукових, технологічних, організаційних, фінансових та маркетингових заходів, які спрямовані на
створення та впровадження інновацій (проведення і
придбання наукових досліджень, нових технологій,
виробниче проектування, інші види підготовки виробництва для випуску нових продуктів, упровадження
нових методів їх виробництва, придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов’язані з упровадженням інновацій,
маркетинг, реклама і т. ін.). Ці заходи не завжди приводять до впровадження інновацій, але необхідні для
їх створення. Ми згодні з визначенням, наведеним Держкомстатом України, яке є ширшим, оскільки інноваційна діяльність передбачає не тільки використання
інновацій, але й їх створення.
Аналіз статистичних даних свідчить, що сучасні
темпи здійснення інноваційної діяльності промисловими підприємствами Запорізького регіону є незадовільними. Так, в останні роки частка промислових
підприємств Запорізької області, які впроваджували
інновації, не перевищувала 11% (табл.1).
Якщо порівнювати показники, наведені в таблиці 1,
з аналогічними показниками в Україні взагалі, то можна
стверджувати, що для Запорізької області характерні
майже такі самі тенденції розвитку інноваційної діяль57
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Таблиця 1
Основні показники впровадження інновацій на промислових підприємствах Запорізької області за 2000 — 2007 рр.

Показник
Ч астка промислових підприємств, що
займалися інноваціями, у загальній
кількості промислових підприємств, %
Ч астка промислових підприємств, що
впроваджували інновації, у загальній
кількості промислових підприємств, %
Кількість
упроваджених
нових
технологічних процесів
% до попереднього року
у
тому
числі
маловідходні,
ресурсозберігаючі
% до попереднього року
Ч астка
впроваджених
нових
технологічних процесів у загальній їх
кількості по Ук раїні, %
Кількість освоєних інноваційних видів
продукції, найменувань
% до попереднього року
з них нові види технік и
% до попереднього року
Ч астка освоєних інноваційних видів
продукції у загальній їх кількості по
Україні, %
Питома ваг а реалізованої інноваційної
продукції в обсязі промисловості, %

2000

2001

2002

Рік
2003 2004

19,9

17,1

17,6

12,7

13,2

8,7

8,1

130
…

74
56,9

17
…

2005

2006

2007

9,2

9,8

8,6

10,8

7,9

6,5

5,8

7,8

10,8

39
52,7

86
220,5

210
244,2

351
167,1

252
71,8

234
92,9

33
194,1

22
66,7

34
154,5

64
188,2

93
145,3

24
25,8

33
137,5

9,3

5,2

3,4

5,8

12,2

19,4

22,0

16,5

230
…
36
…

297
129,1
52
144,4

265
89,2
38
73,1

135
50,9
76
200,0

101
74,8
75
98,7

86
85,1
58
77,3

108
125,6
66
113,8

109
100,9
60
90,9

1,5

1,5

1,2

1,8

2,5

2,7

4,5

4,3

4,8

2,3

4,1

5,5

9,9

9,5

9,2

6,6

ності, як для країни в цілому. Аналізуючи дані табл.1,
зазначимо, що протягом 2000 — 2007 рр. у промисловості Запорізької області спостерігаються такі тенденції:
— зменшення частки інноваційно активних промислових підприємств порівняно з 2000 р. Так, у
2007 р. їх частка становила 10,8%, що на 9,1% менше ніж у 2000 р., але на 2,2% більше, ніж у 2006 р., у
якому цей показник був найменший;
— зменшення частки промислових підприємств,
що впроваджували інновації. Так, порівняно з 2000 р.
їх частка зменшилася у 2001 р. — на 4,5%, 2003 р. —
на 5,3%, у 2004 р. — 6,7%, у 2005 р. — на 7,4%, у
2007 р. — на 2,4%;
— збільшення у 2007 р. порівняно з 2000 роком
кількості впроваджених інноваційних процесів і відповідно зменшення кількості освоєних інноваційних видів
продукції. Проте, зазначимо, що не простежується
стійкої тенденції до збільшення кількості впроваджених
інноваційних технологічних процесів, оскільки у 2001,
2002, 2006 та 2007 рр. відбулося зменшення цього показника порівняно з попереднім роком;

— позитивним є той факт, що протягом останніх
років дещо підвищується питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості. Так, порівняно з 2000 р. цей показник збільшився у 2003 р. — на
0,7%, у 2004 р. — на 5,1%, у 2005 р. — на 4,7%, у
2006 р. — на 4,4%, у 2007 р. — 1,8%. Проте слід зазначити, що, починаючи з 2005 р., частка реалізованої
інноваційної продукції в обсязі промисловості зменшується, що є негативним моментом.
Слід також відзначити, що протягом останніх
років на промислових підприємствах Запорізької області стали більше приділяти уваги інноваційній діяльності, оскільки й частка впроваджених нових технологічних процесів у загальній кількості, і частка освоєних інноваційних видів продукції у загальній
кількості зростає. Водночас їх обсяги залишаються недостатніми для забезпечення стійкого розвитку
підприємств та не відповідають потребам ринку.
Задіяність промислових підприємств у здійсненні
інновацій може приймати різні форми:
— придбання машин, обладнання та програмно58
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Таблиця 2
Розподіл витрат за основними напрямами інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізької області
Рік

Загальна
сума
витрат,
тис. грн.

дослідження й
розробки

тис.
грн.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

155929,5
119450,0
149378,8
152064,1
206980,2
158383,2
91536,9
160330,3

93629,1
14161,7
32593,5
25704,5
63048,6
34227,9
27947,8
42874,2

питома
вага,
%
60,0
11,9
21,8
16,9
30,5
21,6
30,6
26,7

У тому числі за напрямами
придбання
підготовка
машин та
виробництва
обладнан ня
для
пов’язані з
впровадження
упровадженням
інновацій
інновацій
питотис.
пито- тис. грн. питома
грн.
ма
ма
вага,
вага,
вага,
%
%
%
0,4
7042,0
4,5
30737,8
19,7
0,3
22667,9 19,0
67033,8
56,1
0,3
11564,7
7,7
86600,3
58,0
6,5
53225,0 35,0
57297,0
37,7
2,7
79315,0 38,3
48635,9
23,5
1,0
40313,8 25,5
62578,3
39,5
0,9
12353,9 13,5
31977,1
34,9
*
0,2
Х
84586,4
52,8

придбання
нових
технологій

тис.
грн.

571,3
404,4
472,2
9924,5
5673,5
1602,3
853,9
281,5

інші витрати

тис. грн.

23949,3
15182,2
18148,1
5913,1
10307,2
19660,9
18404,2
32588,2

питома
вага,
%
15,4
12,7
12,2
3,9
5,0
12,4
20,1
20,3

* з 2007 р. показник віднесено до інших витрат

го забезпечення виключно для виробництва нових або
значно поліпшених продуктів та послуг;
— виконання внутрішніх та зовнішніх науководослідних робіт;
— навчання та підготовку персоналу як на власному підприємстві, так і за його межами, з метою
підготовки його до розроблення і/чи впровадження
нових або значно вдосконалених продуктів і процесів;
— здійснення процедур та технічної підготовки до запровадження нових або значно вдосконалених продуктів і процесів, які ще не були ніде представлені;
— ринкове запровадження інноваційних продуктів та послуг, включаючи ринкове дослідження й
проведення рекламної кампанії;
— укладання договорів про виконання науководослідних робіт або придбання результатів їх виконання в інших компаній (включаючи підприємства їхньої
групи підприємств), державних або приватних науково-дослідних організацій, а також придбання інших
зовнішніх знань, що включає придбання або ліцензування патентів і непатентованих винаходів, ноу-хау та
інших типів знань у інших організацій.
Аналіз статистичних даних щодо розподілу інноваційних витрат показав, що основними напрямами
інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізького регіону є дослідження й розробки, а також
придбання машин, обладнання, програмного забезпечення для виробництва нових або значно поліпшених
продуктів та послуг (табл. 2).
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Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості Запорізької області в 2007 р. становив 160330,3
тис. грн., що лише на 2,8% більше порівняно з аналогічними витратами в 2000 р. (табл.3). Фінансування інноваційної діяльності в промисловості Запорізької області
протягом 2000 — 2007 рр. здійснюється в основному
за рахунок власних коштів підприємств, на які припадає
більше 90% усіх коштів. Слід зазначити, що інноваційна
діяльність в промисловості ще не стала привабливою
для іноземних інвесторів.
В умовах бюджетного дефіциту та браку власних коштів у підприємств для забезпечення їх інноваційної діяльності потрібен якісно новий підхід до пошуку фінансових ресурсів. Вбачається необхідним
активізувати процес залучення приватного капіталу
національних та іноземних підприємців [3, с. 202].
Результати проведеного аналізу стану розвитку
інноваційної діяльності в промисловості Запорізької
області дають підставу зробити певні висновки:
— по-перше, інноваційна діяльність на підприємствах промисловості характеризується загальними
рисами негативних процесів, свідченням чого є істотне зменшення кількості підприємств, що займаються
інноваційною діяльністю, реальне скорочення обсягів
витрат на інноваційні цілі, зменшення кількості освоєних інноваційних видів продукції тощо;
— по-друге, інновації ще не посіли місце головного чинника економічного розвитку промислового виробництва та забезпечення його фінансової стабільності;
— по-третє, до основних факторів, що обумовлю59
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Таблиця 3
Джерела фінансування технологічних інновацій в промисловості Запорізької області

Рік

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів
державного
іноземних
бюджету
інвесторів
82,2
21839,3
36202,3
1938,7
8411,4
703,3
4216,0
-

власних
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

155929,5
119450,0
149378,8
152064,1
206980,2
158383,2
91536,9
160330,3

155606,4
96862,5
109079,5
149451,0
197596,0
155979,9
90360,5
154848,9

ють недостатній розвиток інноваційної діяльності в Україні, у тому числі і Запорізькі області, можна віднести:
— недосконалість чинного законодавства в частині державного стимулювання інноваційної діяльності;
— високий економічний ризик залучення інвестицій;
— відсутність необхідних фінансових ресурсів
для здійснення інноваційної діяльності;
— недосконалість системи управління, відставання організації виробництва від умов та потреб ринкового середовища;
— відсутність попиту на інноваційну вітчизняну
продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках;
— низький рівень розвитку інфраструктури ринку інновацій, зокрема системи фінансово-бюджетного
регулювання й стимулювання інноваційної активності.
Без сумніву, успішна інноваційна діяльність неможлива без відповідного регулювання, стимулювання та державної підтримки. Державі варто реалізувати
свою політику одночасно за трьома напрямами:
— забезпечення новаторів фінансовими ресурсами;
— створення інноваційних систем, що забезпечують просування маркетингових, консалтингових,
інжинірингових фірм, інвестиційних «ризикових» компаній і банків, бірж технологій, а також формування
сприятливої інфраструктури ринку, включаючи державні програми створення технополісів, технопарків,
вільних економічних зон тощо;
— вироблення єдиних цивілізованих правил і
механізмів координації діяльності всіх суб’єктів ринку інновацій на взаємовигідній основі кооперування
за інтересами на різних стадіях технологічних циклів,
що забезпечують розширене відтворення інновацій і
поширення дії цього механізму на інші сфери життєдіяльності [2, с.162].
Основними функціями державних органів в інноваційній сфері мають стати:

тис. грн.

інших
джерел
240,9
748,2
4097,0
674,4
972,8
1700,0
1176,4
1265,4

— акумулювання коштів на наукові дослідження
та інновації;
— координація інноваційної діяльності;
— стимулювання конкуренції інновацій у цій
сфері, страхування інноваційних ризиків, уведення
державних санкцій за випуск застарілої продукції;
— створення правової бази інноваційних процесів;
— кадрове забезпечення інноваційної діяльності;
— формування науково-інноваційної інфраструктури;
— підвищення суспільного статусу інноваційної
діяльності;
— регіональне регулювання інноваційних процесів;
— регулювання міжнародних аспектів інноваційних процесів;
— компенсація браку приватних інвестицій за
рахунок розширення державних інвестицій для
підтримки стабільності інвестиційних процесів в інноваційній сфері тощо [2, с. 161 — 162].
Висновки. Таким чином, головним завданням
сьогодення є інноваційний розвиток та суттєве прискорення науково-технічного прогресу. Масштабне
впровадження інноваційних процесів у діяльність промислових підприємств дозволить прискорити розвиток національної економіки й у кількісному, і в якісному відношенні.
Сучасний стан розвитку інноваційної діяльності
свідчить про недосконалість чинної системи управління інноваційними процесами і обумовлює необхідність
удосконалення традиційних недостатньо ефективних
підходів до здійснення нововведень з урахуванням
принципової зміни пріоритетів діяльності вітчизняних
суб’єктів, викликаної трансформацією національних
умов господарювання. Одним із першочергових завдань інноваційної політики має стати створення організаційно-економічного та правового механізмів розробки і впровадження новітніх технологій та інновацій.
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ ТА РІВНЯ ВПЛИВУ РИЗИКІВ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Для різного виду діяльності машинобудівних підприємств, в тому числі і
лізингової діяльності, притаманні ризики. Причому
рівень впливу ризиків, як відомо, неоднаковий і залежить від різних чинників їх формування. Основне завдання науки ризикології полягає в ідентифікації ризиків
та розробленні заходів щодо зменшення їхнього рівня.
Проте в умовах різноманітності видів ризиків першочерговою постає проблема запобігти виникненню ризиків з найбільшим ступенем небезпеки. Цьому також
сприяє проблематичність виявити всі можливі ризики, профінансувати усі заходи їхньої мінімізації. Тому
все більшого значення в політиці управління ризиками набуває методика визначення рейтингу та рівня
впливу ризиків лізингової діяльності. Використання цієї
методики менеджерами дозволяє:
— оцінювати «сильні» та «слабкі» сторони машинобудівного підприємства порівняно з іншими
підприємствами (і/або оцінювати «сильні» та «слабкі»
сторони лізингової діяльності порівняно з іншими альтернативними видами діяльності) і приймати необхідні
заходи щодо підвищення ефективності діяльності
підприємства;
— виявляти на ранніх стадіях найбільш загрозливі ризики та вжити заходів щодо їх мінімізації;
— формувати ефективний портфель лізингових
послуг з оптимальним співвідношенням дохідності та
ризику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
працях вітчизняних та зарубіжних авторів ми можемо
знайти висвітлення питань про особливості ранжування
ризиків, переваги та недоліки цього методу, висновки
та пропозиції щодо покращення індивідуального підходу щодо визначення рейтингу ризиків тощо.
Так, у літературі [1] одним із етапів розрахунку й
аналізу ризиків виділено етап ранжування факторів ризику за значущістю і вибір найзагрозливіших ризиків.
О.В. Таран [2] розглядає ознаки класифікації
ризиків, які дозволять виділити найбільш характерні
для ранжування ризиків фінансової сфери діяльності
підприємств. Серед таких ознак автором виділено рівні
фінансового ризику; наслідки дії ризикових подій у
фінансовій сфері діяльності підприємств; напрямки

опосередкованих впливів, що спричиняють виникнення фінансового ризику; складові виробничої діяльності, які обумовлюють можливість виникнення фінансового ризику.
О.В. Дорофеєва [3] виділила як основний методологічний підхід до управління фінансовими ризиками лізингових компаній системність та комплексність.
Такий підхід обумовлює необхідність ранжування ризиків, їх кількісної оцінки за групами та загальної —
для лізингової компанії в цілому.
Багатьма вітчизняними та зарубіжними науковцями розглядаються загальні питання класифікації, оцінювання, управління та мінімізації ризиків лізингової
діяльності (А. Аюпов, В. Міщенко, В. Рошило, Н. Внукова, О. Сухенко [4 — 6]), а проблематика визначення рейтингу та рівня впливу ризиків лізингової діяльності висвітлена недостатньо. Саме тому актуальність,
теоретична і практична важливість проблеми, її недостатня вивченість саме для машинобудівної галузі, для
якої притаманні певні особливості, обумовили вибір
теми дослідження.
Постановка завдань. Завданнями статті є:
— запропонувати методику визначення рейтингу ризиків лізингової діяльності;
— проранжування ризики лізингової діяльності
машинобудівних підприємств м. Дрогобича за допомогою методу експертних оцінок;
— кількісно оцінити перевагу ризику з більшим
рівнем впливу над ризиком з меншим рівнем впливу
та визначити відносний рівень впливу ризику.
Виклад основного матеріалу. Термін «рейтинг»
відомий у економічній літературі як оцінка, зарахування
до класу, розряду чи категорії. Найчастіше рейтинг
застосовують для оцінки цінних паперів або емітентів
цих цінних паперів, кредитоспроможності позичальників або компаній, діяльності банків, страхових компаній, вищих навчальних закладів тощо.
У ризикології рейтингове оцінювання є основою
для оцінювання політичного ризику. Суть методики,
розробленої у 1980 р. спеціалістами Світового банку,
полягає в тому, що експертам пропонують визначити
рейтинг ризику за бальною оцінкою за кожним критерієм, а потім обчислюють показник, який ранжує краї62
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Ідентифікація потенційно можливих ризиків лізингової діяльності

Вибір критеріїв, відповідно до яких визначатиметься рейтинг ризиків

Вибір методу обчислення обраного критерію

Розроблення (або вибір) методики ранжування ризиків

Ранжування ризиків згідно з кількісним значенням обраного критерію
Рис. 1. Алгоритм визначення рейтингу ризиків лізингової діяльності

ну у списку інших. Основою методики є комплекс критеріїв: політичне та економічне середовище, місцеві економічні умови, зовнішньоекономічні зв’язки [1, с. 67].
Визначення рейтингу формується певною послідовністю взаємопов’язаних етапів, мета реалізації
яких полягає в ранжуванні виявлених можливих ризиків відповідно до обраних критеріїв. Тому, на наш
погляд, визначення рейтингу ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств доцільно проводити
за алгоритмом, зображеним на рис. 1.
Розглянемо детально кожний етап запропонованої послідовності.
Одне з основних завдань ефективного управління полягає в ідентифікації ризиків лізингової діяльності
машинобудівних підприємств. Відповідно до Закону
України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 [7]
машинобудівні підприємства як суб’єкти лізингової
діяльності можуть виступати у ролі лізингоодержувача, лізингодавця, продавця (постачальника) предмету
лізингу. Саме тому підприємствам притаманні ризики
вищезазначених суб’єктів лізингової діяльності. Ризики лізингової діяльності можна поділити на чотири
групи: фінансові ризики (валютні; інфляційні; інвестиційні; кредитні ризики та ризики фінансової
стійкості), комерційні ризики (маркетингові; збутові
ризики; ризики взаємодії з контрагентами і партнерами; ризики конкуренції), управлінські ризики (організаційні; трудові ризики) та ризики, пов’язані з предметом лізингу контрагента (ризики неповернення; ризики, пов’язані з реалізацією на вторинному ринку;
ризики втрати) [8, с. 175].
Визначивши ризики лізингової діяльності, необхідно сформувати систему критеріїв, відповідно
до кількісного рівня яких ризикам буде надано відпоЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

відний ранг у переліку. Вибір критеріїв визначається як суб’єктивна характеристика й залежить від поставленого підприємством завдання щодо реалізації
політики управління конкретним ризиком. Ранжувати ризики можна за кількома критеріями окремо
або за інтегрованим критерієм рейтингової оцінки.
Можна запропонувати використовувати як критерії
такі показники:
— рівень втрат;
— імовірність виникнення;
— ступінь небезпеки (добуток рівня втрат на
ймовірність виникнення);
— частота настання;
— обсяг недоодержаних доходів (прибутків);
— складність управління;
— складність прогнозування настання ризику.
Особливість у виборі методики обчислення обраного критерію полягає в тому, що не всі критерії є
кількісними величинами і їхнє кількісне оцінювання є
суб’єктивним фактором. Рівень втрат (В) визначають
як добуток обсягу втрачених ресурсів на ціни одиниці
ресурсів:

В=

åВ

рі

× Ц р і , (1)

де В р і — обсяг втрачених ресурсів (кг, м, м2,
людино-години тощо);

Ц р і — ціна одиниці ресурсу, або робочогоо
часу, грн.
Існує кілька методик ранжування ризиків:
1) Метод експертних оцінок — використовується в тому випадку, коли відсутня необхідна інформація для здійснення розрахунків або порівняння. Про63
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Таблиця 1
Результати експертного опитування та визначення рейтингу ризиків лізингової діяльності

водиться шляхом опитування спеціалістів, які, як правило, оцінюють об’єкт дослідження незалежно один
від одного. Метод полягає в тому, що кожним експертом надається певному об’єкту бальна оцінка, середнє або середньозважене значення якої коригується
на певний ваговий коефіцієнт.
2) Побудова матриць. Цей метод полягає в побудові матриці, яка складається з елементів

начають номери відповідних критеріїв, згідно з якими
ранжуються ризики, а стовпчики ( j = 1, ..., m) — номери видів ризиків.
3) Метод багатовимірного кореляційно-регресійного аналізу.
Для ранжування ризиків лізингової діяльності
машинобудівних підприємств нами застосовано метод
експертних оцінок за допомогою анкетного опитування. В анкеті експертам пропонувалося оцінити рівень

aij (i = 1, ..., n; j = 1, ..., m) , рядки якої (i = 1, ..., n) оз64
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Таблиця 2
Визначення відносного рівня впливу ризику в межах групи

впливу ризиків лізингової діяльності за 10-бальною
шкалою: 1 — ризик практично відсутній, 2-3 — ризик
малий, 4-5 — ризик допустимий, 6-8 — ризик критичний, 9-10 — ризик катастрофічний. Після цього було
знайдено загальний бал для кожного виду ризику шляхом множення середнього значення бальної оцінки

Експертами виступили 20 керівників машинобудівних
підприємств м. Дрогобича: Дрогобицького долотного
заводу, Дрогобицького заводу автомобільних кранів та
Дрогобицького машинобудівного заводу.
Результати експертного опитування та визначення рейтингу ризиків лізингової діяльності залежно від
рівня впливу представимо у вигляді таблиці 1.

(vi ) кожного експерта на ваговий коефіцієнт ( wi ) .
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Таблиця 4
Визначення відносного рівня впливу групи ризиків

Для оцінки узгодженості відповідей експертів
використано коефіцієнт конкордації, який розраховується за формулою [1, с. 251]:
2

m

W=

де

s ф2
2
s max

ваги одних ризиків над іншими. Для цього автором
пропонується застосовувати таку методику, яка дає
можливість кількісно оцінити перевагу ризику з
більшим рівнем впливу над ризиком з меншим рівнем
впливу та визначити відносний рівень впливу ризику.
Вихідні дані та результати розрахунку представлено в
таблиці 2.

1
ì
ü
ía i - × n × (m + 1)ý
2
î
þ
= i =1
, (2)
1 2
2
× n × m × m -1
12

å

(

)

Рівень впливу ризику Pi пропонуємо визначати
за формулою:

s ф2 — фактична дисперсія (середньоквадра-

Pi =

тичне відхилення) підсумкових оцінок, які надані експертами;

2
—
s max

дисперсія підсумкових оцінок за

m

å

×100%
v i'

,

(3)

i =1

умови, що думки експертів повністю збігаються;
де

a i — сумарна оцінка, одержана i-м об’єктом; m —

v i' — середнє геометричне значення переваг

для i-го ризику; m — кількість досліджуваних об’єктів.
Аналогічно визначаємо відносний рівень впливу
ризиків та груп ризиків лізингової діяльності у загальній множині ризиків (табл. 3).
Висновки. На основі досліджень можна зробити висновок, що серед ризиків лізингової діяльності
машинобудівних підприємств м. Дрогобича найбільший вплив спричиняє фінансова група ризиків
(37,9 %), менший вплив — комерційні ризики
(26,1 %), ризики, пов’язані з предметом лізингу контрагента (20,4 %), та управлінські ризики (15,6 %). У
межах вищенаведених груп ризиків можна виділити
такі види ризиків з найбільшим рівнем впливу на лізингову діяльність машинобудівних підприємств: кредитні
ризики (17,0 %), ризики втрати (16,5 %), ризики
взаємодії з контрагентами й партнерами (14,8 %) та
організаційні ризики (10,1 %).
Рейтингове оцінювання ризиків лізингової діяль-

кількість досліджуваних об’єктів; n — кількість експертів.
Істотність коефіцієнта конкордації перевірено за
допомогою критерію Пірсона за формулою

c 2 = W × n × (m - 1) з (m - 1) числом ступенів свободи.
Величина коефіцієнта конкордації становить
2
W = 0,77 > 0,7 . Розрахункове значення c розр = 200,43,

якого для (14 — 1) ступенів свободи та довірчої
2
імовірністі 0,95 є більшим за табличне c табл
= 22,37.
Отже, можна вважати, що в оцінці впливу ризиків думки експертів є добре узгодженими.
Крім ранжування ризиків лізингової діяльності,
тобто визначення якісної характеристики ризиків (рангової послідовності за рівнем впливу), важливим аспектом ризик-менеджменту є кількісно оцінити пере-
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ності дає можливість підприємствам кількісно оцінити
ступінь ризику та віднести той чи інший вид ризику до
тієї чи іншої категорії, класу, групи, розряду. Тобто рейтингова оцінка передбачає надання ризикам відповідного рангу в переліку на основі їхнього розподілу за
певними критеріями. Рейтинговий аналіз дає можливість
суб’єктам лізингової діяльності здійснити порівняльну
оцінку ризиків, визначити їхню вагомість у загальному
переліку ризиків, виділити основні та додаткові за значенням ризики, здійснювати аналіз, контроль, облік,
прогнозування та регулювання лізингової діяльності та
на основі цього вибирати оптимальну політику управління комплексом ризиків лізингової діяльності.
Перспективи подальших досліджень. Перспективи подальших досліджень відповідно до запропонованої у статті методики визначення рейтингу та рівня
впливу ризиків полягають у розробленні системи,
програми та процедур управління ризиками лізингової діяльності машинобудівних підприємств.

8. Кулиняк І.Я. Класифікація видів ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств та розроблення заходів щодо зниження їхнього рівня / І.Я. Кулиняк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»:
Проблеми економіки та управління. — 2008. — № 628.
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Кулиняк І.Я. Визначення рейтингу та рівня
впливу ризиків лізингової діяльності машинобудівних підприємств
У статті запропоновано методику визначення рейтингу ризиків лізингової діяльності, проранжовано ризики лізингової діяльності машинобудівних
підприємств м. Дрогобича за допомогою методу експертних оцінок, кількісно оцінено переваги одних ризиків над іншими.
Ключові слова: рейтинг, ранжування, ризики
лізингової діяльності, рівень впливу ризиків.
Кулыняк И.Я. Определение рейтинга и уровня влияния рисков лизинговой деятельности машиностроительных предприятий
В статье предложена методика определения рейтинга рисков лизинговой деятельности, проранжированы риски лизинговой деятельности машиностроительных предприятий г. Дрогобыча с помощью метода экспертных оценок, количественно оценены преимущества одних рисков над другими.
Ключевые слова: рейтинг, ранжирование, риски
лизинговой деятельности, уровень влияния рисков.
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ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В МИТНІЙ СФЕРІ
Економічний розвиток України відбувається досить суперечливо. В останні роки були забезпечені
його відносно високі темпи, разом з тим не вдалося
вирішити макроекономічні, структурні й інституціональні проблеми, які не дозволяють надати економічному розвитку нової якості. Кризові явища в світовій
економіці загострили ці проблеми й довели необхідність
проведення насамперед інституціональних змін як
умови подолання кризи та подальших економічних
перетворень.
Важливою рисою сучасного етапу розвитку
світового господарства є зростання ролі регіональних
інтеграційних угруповань, які перебувають на різних
рівнях та презентують різні форми економічної інтеграції. Їх поява та розвиток зумовлені економічними,
політичними факторами, а також міркуваннями безпеки. Відомо, що економічні причини приєднання країн
до регіональних інтеграційних об’єднань пов’язані з
намаганням долучитися до більших ринків, залучити
додаткові іноземні інвестиції, поглибити структурні
зрушення та прискорити економічне зростання. Неабияким аргументом є також можливість ефективніше
розв’язувати питання, які поки що повільно вирішуються на багатосторонньому рівні в межах міжнародних організацій, наприклад, COT. Усунення торговельних бар’єрів у рамках інтеграційних угруповань за
інших рівних умов веде до більш ефективного використання ресурсів.
Національні інтереси України потребують утвердження України як впливової європейської держави;
багатьма стратегічними програмами, затвердженими
на державному рівні, визначається прагнення нашої
держави набуття повноправного членства в ЄС. У результаті останнього розширення ЄС — вступу до ЄС
Болгарії та Румунії — довжина наших кордонів, що
межують з ЄС, ще суттєво збільшилась, що актуалізує проблему подальших взаємовідносин. У зв’язку
з цим стає необхідною чітка та всебічна конкретизація
зовнішньоекономічної стратегії щодо інтеграції України до європейського політичного, інформаційного,
економічного та правового простору.
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Важливою складовою врегулювання правовідносин в Україні та в ЄС є такі сфери: митна справа, інтелектуальна власність, державні закупівлі, захист прав
споживачів, енергетика, включаючи ядерну.
Регуляторна політика є невід’ємною частиною
державної політики, тобто формування основних
інституційних засад регуляторного розвитку. Важливим методологічним аспектом дослідження питання
створення та реалізації регуляторної політики є формування її основних засад, тобто термінів, принципів,
цілей та завдань.
Одним із перших об’єктів регулюючого впливу
держави виявилася зовнішньоекономічна діяльність,
зокрема регулювання митних відносин. Національні
державні системи регулювання зовнішньоекономічної
діяльності вирішують двоякі завдання: стимулювання
або підтримка розвитку експорту й завоювання нових
ринків збуту та регулювання імпорту для захисту національних товаровиробників і споживачів. Засоби та
методи вирішення цих завдань постійно розвиваються, удосконалюються та підлягають всебічному дослідженню та аналізу.
Регулювання митних відносин має велике значення в розвитку економіки країни, але єдиного підходу
до визначення немає, не досліджені механізм розробки і здійснення митої політики.
Вагомий внесок в розвиток методології дослідження регулювання митних відносин внесло багато
вітчизняних та закордонних науковців, а саме: В. Ляшенко, С. Коляда, І. Бережнюк, А. Войцещук, І. Карамбович, К. Сандоровський, А. Козиріна, А. Єршова, М. Блінова, С. Ківалов, Д. Приймаченко, Б. Габричидзе, С.Барамзін, П. Дзюбенко, Н. Горін, І. Михасюк, В. Науменко, Л. Швайка.
Метою статті є: аналіз регуляторної функції
митної політики, обґрунтування необхідності введення та визначення терміна «Регуляторна політика в митній сфері», визначення принципів формування, цілей та завдань регуляторної політики в
митній сфері.
У Законі України «Про засади державної регуля69
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Рис 1. Вплив регуляторної політики на формування концептуальних положень митної політики

торної політики у сфері господарської діяльності»
міститься таке визначення регуляторної політики, як напряму державної політики, спрямованого на вдосконалення правового регулювання господарських відносин,
а також адміністративних відносин між регуляторними
органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, зменшення втручання держави у
діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що
здійснюється в межах, порядку та таким чином, який
встановлюється Конституцією та законами України.
При цьому принципами регуляторної політики є:
— доцільність — обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючих проблем;
— адекватність — відповідність форм та рівня
державного регулювання господарських відносин потребі та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятих альтернатив;
— ефективність — забезпечення досягнення
внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально
необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
— збалансованість — забезпечення в регуля-

торній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави;
— передбачуваність — послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам підготовки проектів регуляторних
актів, що дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування своєї діяльності;
— прозорість та врахування громадської думки
— відповідність для фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань, дій регуляторних органів на всіх етапах їх
регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій,
наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань, інформування громадськості про здійснення
регуляторної діяльності [1].
Законодавець правильно визначив шість основних принципів регуляторної політики. Ці принципи слід
доповнити швидкістю — реагування на нові зміни в
законодавчій базі, гнучкістю — пристосування до вимог ринку, об’єктивністю — врахування інтересів всіх
суб’єктів підприємницької діяльності.
Так прийняття тих чи інших законодавчих актів,
що стосуються митної політики, зачіпає інтереси двох
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Таблиця 1
Взаємозв’язок регуляторної та митної політики
Регуляторна політика
— регуляторна політика є важливою, невід’ємною
складовою державної політики;

Митна політика
— митна політика є важливою,
складовою державної політики;

—
регуляторна
політика
охоплює
процес
удосконалення
правового
регулювання
та
адаптування регуляторних актів до діяльності
с уб’єктів господарюван ня;

— митна політика міст ить напрями діяльності у с фері
забезпечення економічних ін тересів та безпеки за
допомогою митно-тарифних та нетарифни х заходів
регулювання зовнішньої торгівлі;

— аналізується регуляторни й вплив актів, що є
підґрунттям митної політики;

— законодавчо-нормативні акти, що стосуються
суб’єктів підприємництва, є регуляторними актами;

— законодавчо-нормативні акти, які є підґрунттям
митної
політики
та
стосуються
суб’єктів
господарювання, а даптуються до інтересів суб’єктів
зовнішньое кономічної діяльності;

— законодавчо-нормативні акти, які є підґрунттям
митної
політики
та
стосуються
суб’єктів
господарювання, адаптуються до інтересів суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності;

— регуляторна політика спрямована
інтересів підприємців .

— митна політика спрямована на забезпечення та
захист прав і законних інтересів окремих громадян,
суб’єктів господарювання, у цілому держави.

на

захист

різних сегментів підприємництва. З одного боку, вони
стосуються підприємців, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, тобто здійснюють операції в
режимах експорту, імпорту, транзиту тощо. З іншого
— ці заходи впливу стосуються інтересів внутрішніх
товаровиробників. Тому одним з завдань державної
регуляторної політики в митній сфері є врегулювання
інтересів першої та другої групи підприємців.
З рис. 1 можна побачити, що принципи регуляторної політики впливають на концептуальні положення митної політики.
Регуляторна політика націлена на встановлення
балансу інтересів суб’єктів господарювання. В основі
митної політики лежать дві протилежні концепції. Націлити свою діяльність на захист вітчизняного товаровиробника — вибрати політику протекціонізму, чи, навпаки, відкрити кордон до вільного ввозу чи вивозу
товарів — вибрати політику вільної торгівлі. Регуляторна політика в митній сфері покликана на визначення балансу цих інтересі і внутрішніх товаровиробників,
і імпортерів.
Сфера інтересів державної регуляторної політики поширюється на галузь врегулювання законодавчих актів, які приймаються в процесі формування митної політики. Тому принципи регуляторної політики
також доцільно розширити — відповідністю міжнародному законодавству щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Напрям регуляторної політики в митній сфері доцільно виділити в окремий напрям дослідження, тому
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не від’ємною

що це питання зачіпає і сферу врегулювання інтересів
підприємців — внутрішніх товаровиробників, і тих, хто
займається зовнішньоекономічною діяльністю.
Між митною та регуляторною політико є певний
взаємозв’язок (Табл. 1). Митна політика, як й регуляторна, є частиною державної політики, ураховує інтереси і внутрішніх виробників, і тих, що займаються
зовнішньоекономічною діяльністю, спрямована на забезпечення та захист прав і законних інтересів окремих громадян, суб’єктів господарювання, у цілому
держави.
Регуляторна політика щодо митної політики займає координуючу роль. Адже регуляторна політика
охоплює процес вдосконалення правового регулювання та адаптування регуляторних актів до діяльності
суб’єктів господарювання. У процесі здійснення регуляторної політики аналізується регуляторний вплив
актів, що є підґрунттям митної політики. У компетенції
органів, які здійснюють регуляторну політику, є недопущення регуляторних актів, які є непослідовними або
не узгоджуються з іншими регуляторними актами.
Законодавчо-нормативні акти, які є підґрунттям митної політики та стосуються суб’єктів господарювання, адаптуються до інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Для аналізу взаємозв’язку регуляторної та митної політики доцільно дослідити функції останньої.
І. М. Карамбович серед функцій митної політики виділяє фіскальну, регуляторну та захисну і розкриває
їх зміст [2].
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Зміст фіскальної функції митної політики полягає в наповненні державного бюджету за рахунок стягнення мита, ПДВ, акцизного збору на товари та інші
предмети при їх переміщенні через митний кордон.
Фіскальна функція митної політики є найдавнішою з
усіх інших, оскільки історія подібного виду державної діяльності сягає ще стародавнього Єгипту (ІІІ тис.
до н.е.) та Вавилону (ІІ тис. до н.е.). Виконання
фіскальної функції залишається єдиним завданням
митної діяльності для європейських держав приблизно до кінця ХVІІ ст., логічним завершенням цього
періоду в розвитку митної справи стало формування
єдиної політики в рамках держави, скасування внутрішнього мита.
Захисна функція, яку називають ще «правоохоронною», є більш широким поняттям, ніж просто правоохоронна діяльність держави. Ця функція спрямована на захист держави від зовнішніх загроз і включає забезпечення національної безпеки держави, підтримання миру та міжнародної безпеки, суспільного
порядку, моральність, захист внутрішнього ринку, забезпечення екологічної безпеки, захист інтересів споживачів, створення умов для підтримки законності
щодо порядку переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів, ефективну боротьбу з контрабандою та іншими порушеннями митних правил, сприяння боротьби з міжнародним тероризмом, злочинністю. Ці завдання виконуються під час
здійснення митними органами таких завдань, як митний, валютний, екологічний контроль тощо, а також
при виконанні задач з боротьби з контрабандою та порушенням митних правил.
Однією з основних функцій митної політики є регуляторна, яка в сучасних умовах набула пріоритетного значення поміж інших. Регуляторна функція митної
політики передбачає вплив з боку держави та її компетентних органів на зовнішньоекономічні відносини за
допомогою засобів економічного та неекономічного
(адміністративного) характеру з метою забезпечення
національних інтересів та забезпечення інтересів національних товаровиробників, створення сприятливих
умов для них, стимулювання імпорту та забезпечення
умов для виконання державою своєї політики в сфері
економіки, виконання міжнародно-правових обов’язків
держави. Регуляторна складова митної політики реалізує свої функції за допомого встановлення ставок мита
та митних зборів, ліцензування, квотування та встановлення інших нетарифних обмежень.
Виникнення регуляторної функції має свої історичні корені. Так, однією з перших виконувати цю функцію стала Великобританія у середині ХVІІ ст., що, у
свою чергу, було пов’язано з розвитком колоніальної
системи. Для більш ефективного використання коло-

ніальних володінь та розвитку національної промисловості колонії зобов’язувалися вести торгівлю лише
з метрополією, при використанні для перевезень англійських кораблів митні ставки зменшувалися. З середини ХVІІ ст. Великобританія стала активно здійснювати регулювання зовнішньоекономічних відносин.
Отже, митна політика містить регуляторну складову, але її більш детальною розробкою займається
уряд держави. З рис. 2 можна побачити, що регуляторна функція митної політики входить у зміст регуляторної державної політики. Але зміст регуляторної
політики держави набагато ширший, ніж інтереси в
сфері зовнішньоекономічних відносин, і містить урегулювання всіх взаємовідносин між інститутами та
суб’єктами господарювання.
Регулювання інтересів в рамках митної політики
являє достатньо велику частину цих відносин, яка
потребує окремого аналізу та дослідження. При цьому первинною складовою є регуляторна політика,
адже як вона являє собою окремий напрям державної
політики щодо врегулювання інтересів інститутів та
підприємців, тому державну регуляторну політику в
митній сфері доцільно визначити в окремий напрям у
рамках дослідження регуляторної політики.
Необхідно розкрити термін та зміст «регуляторної
політики в митній сфері». Під регуляторною політикою
в митній сфері слід розуміти напрям регуляторної політики, який спрямований на вдосконалення регулювання господарських відносин між інститутами та суб’єктами підприємницької діяльності з метою забезпечення
національних інтересів та інтересів національних товаровиробників, створення сприятливих умов для них,
стимулювання імпорту та забезпечення умов для виконання державою своєї політики в сфері економіки, виконання міжнародно-правових обов’язків держави.
Серед завдань регуляторної політики в митній
сфері є:
— недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів;
— зменшення втручання держави у діяльність
суб’єктів господарювання;
— усунення перешкод для розвитку господарської діяльності;
— створення чесної конкурентної боротьби поміж
товарами власного виробництва та товарами, що
імпортуються;
— захист інтересів національного товаровиробника, створення сприятливих умов для нього;
— стимулювання необхідного для країни імпорту;
— формування балансу інтересів поміж імпортом та власним виробництвом;
— сприяння виконання державою своїх міжнародно-правових зобов’язань;
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Рис. 2. Регуляторна політика та її напрям «регулювання митних відносин»

— гнучке реагування на зміни в зовнішньому оточенні країни та внутрішньому стані економіки;
— оптимізація ставки мита, акцизу та ПДВ;
— адаптування регуляторних актів до сучасних
умов господарювання.
Слід зазначити, що при викладанні дисципліни
«Державне регулювання економіки», яка є обов’язковою для викладання на всіх економічних спеціальностях, однією з основних тем є регулювання митних
відносин.
У підручнику Л.І. Дідківської та Л.С. ГоловаЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ненко велике значення саме надано саме дослідженню змісту, цілей та засобів реалізації зовнішньоекономічної політики держави. Визначені основні види митної політики (протекціонізм, вільна торгівля). Проаналізовано функції мита, серед яких визначені захисну
та фіскальні. Надано класифікацію мита, методи нетарифного регулювання (кількісні обмеження, регламентація, різноманітні податки на експорт та імпорт, митні
збори, установлення державних стандартів якості, валютні обмеження, антидемпінгові методи, «добровільні
обмеження») [3]. Серед шляхів стимулювання експорту автори визначають:
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1. Економічне стимулювання:
— надання пільгових експортних кредитів (зниження ставок та подовження термінів);
— страхування експортних операцій.
2. Фінансове стимулювання:
— податкові пільги (відстрочка, знижка або повне звільнення від податків);
— субсидії.
3. Демпінгова політика.
4. Адміністративні заходи щодо вивозу товарів.
5. Прогнозування (виявлення перспективних
ринків).
6. Інформаційне, консультаційне обслуговування, організація виставок, ярмарок, підготовка кадрів.
7. Засоби морального заохочення (дипломатична підтримка).
Серед заходів усунення диспропорції платіжного
балансу автор зазначають: валютну інвентаризацію, залучення іноземних кредитів, регулювання зовнішнього
боргу, прямий контроль над зовнішньоекономічними
операціями (регламентація імпорту та експорту, ліцензування, квотування, митні тарифи, збори), стимулювання експортного виробництва, залучення іноземного
капіталу, зміна валютного курсу, усунення бартеру,
зміна внутрішньої та монетарної політики (антиінфляційні
заходи, зміна ставок облікового проценту).
Д.М. Стеченко в підручнику «Державне регулювання економіки» досліджує інструменти регулювання експорту та імпорту [4]. Основним інструментом
урегулювання співвідношення експорту та імпорту
стають податки. У цьому автор повністю підтримує
думку Л.І. Дідковської щодо врівноваження платіжного балансу.
Автор підручника «Державне регулювання економіки» Л.А.Швайка визначив основні принципи зовнішньоекономічної діяльності, види операцій [5]. Учений назвав такі режими регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
— національний режим, який забезпечує рівні
умови (права та обов’язки) з українськими суб’єктами господарювання;
— режим найбільшого сприяння, який означає,
що іноземні суб’єкти господарювання мають більше
прав, преференцій та пільг щодо мита, ніж інші учасники зовнішньоекономічної діяльності;
— спеціальний режим, який застосовується до
територій, визначених як спеціальні економічні зони
та, в окремих випадках, до території митних союзів.
Серед засобів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності автором були визначені тарифне, адміністративне регулювання та валютно-кредитне регулювання. При цьому до тарифного регулювання віднесено експортне, імпортне, транзитне та ан-

тидемпінгове мито. До адміністративного регулювання належить реєстрація суб’єктів, ліцензування, квотування, регламентація митних процедур, державні
стандарти якості, демпінгові ціни, індикативне планування зовнішньоекономічної діяльності. До інструментів валютно-кредитного регулювання автор включає податки на експорт та імпорт, податкові пільги,
субсидії, пільгові кредити, страхування експорту, регулювання валютних курсів та валютні обмеження.
Л.А. Швайка визначає також два типи зовнішньоторговельної політики — протекціонізм, фритредерство
[5]. У роботі було визначено схему інструментів та
наслідків протекціонізму.
Серед інструментів стимулювання митного режиму імпорту автор називає квоти на ввіз, ввізні ліцензії,
вимоги до якості, санітарні вимоги, ембарго, до інструментів стимулювання режиму експорту — експортні
ліцензії, вивізні квоти, добровільні обмеження експорту, експортні субсидії, пільгові кредити, страхування
експорту, демпінгові ціни, дипломатична підтримка.
Автором також було досліджено методи регулювання
інвестиційних процесів, надані позитивні та негативні
наслідки прямого інвестування. Проаналізовано етапи формування платіжного балансу країни.
І. Міхасюк, А. Мельник, М. Крупка в підручнику «Державне регулювання економіки» визначають
форми та методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, напрями митної політики, визначені види митного регулювання економіки [6].
Отже, автори підручників з «Державного регулювання економіки» вважають регуляторну складову
економіки одним з напрямів управління економікою
країни. Основними методами регулювання зовнішньоекономічної діяльності вважають митний тариф та нетарифні обмеження. Серед регуляторних режимів зовнішньоекономічної діяльності визначають національний
режим, режим найбільшого сприяння, спеціальний режим. Відзначають важливість валютного регулювання.
Відносно питання ваги регулювання зовнішньоекономічної діяльності цілком погоджуємося з науковцями, але слід зазначити, що треба чітко визначити
механізм регулювання митної справи, надати опис
його елементам та показників.
Також слід враховувати, що тарифне та нетарифне
регулювання є засобом реалізації митної політики, тому
митну політику можна вважати однією зі складових
регулювання економіки країни. Регуляторна складова
митної політики є інструментом врегулювання й інтересів підприємців, і розвитку вітчизняного виробництва, нарощування експортного потенціалу, оптимізації
імпорту.
Питання регуляторної політики в митній сфері є комплексним та стосується проблеми встановлення опти74
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Рис. 3. Напрями регуляторної політики в митній сфері

мального співвідношення між імпортом, експортом, виробництвом товарів для внутрішнього споживання.
Державна митна служба України активно взаємодіє з Державним комітетом з питань регуляторної
політики та підприємництва в напряму врегулювання
інтересів підприємців, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
Регуляторна політика в митній сфері формується
відповідно до ст. 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської
діяльності» [1], тобто регуляторна політика в митній
сфері включає:
— установлення єдиного підходу до підготовки
аналізу регуляторного впливу та здійснення відстежень
результативності регуляторних актів;
— підготовка аналізу регуляторного впливу;
— планування діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів;
— оприлюднення проектів регуляторних актів з
метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також відкриті
обговорення за участю представників громадськості
питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
— відстеження результативності регуляторних актів;
— перегляд регуляторних актів;
— систематизація регуляторних актів;
— недопущення прийняття регуляторних актів, які
є непослідовними або не узгоджуються чи дублюються
чинними регуляторними актами;
— викладення положень регуляторних актів
шляхом, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;
— оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.
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Але на питання регуляторної політики в митній
сфері склався однобокий підхід, націлений на врегулювання інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. При розгляді питань регуляторної політики окремо вивчаються інтереси суб’єктів зовнішньої політики та вітчизняних товаровиробників.
У процесі формування регуляторної політики
відсутній поділ суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на експортерів та імпортерів. До основних напрямів регуляторної політики в митній сфері слід віднести розвиток вітчизняного виробництва для власного
споживання, експортного потенціалу, динаміку та
структуру імпорту.
Основною метою регуляторної політики в митній
сфері буде встановлення найбільш раціонального для
країни співвідношення вітчизняного виробництва для
власного споживання, структури та обсягу експорту
та імпорту.
Для кожної країни існує свій раціональний рівень
співвідношення виробництва для власного споживання, експортний потенціал та тенденції його використання, величина необхідного обсягу імпорту. Залежно
від стану економіки змінюється й даний рівень
співвідношення.
Відповідно до ст. 7. Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється на
кожен рік.
Підготовка аналізу регуляторного впливу включає такі етапи:
— визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання
господарських відносин, оцінка важливості цієї проблеми;
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— обґрунтування необхідності державного регулювання;
— обґрунтування причин неможливості використання існуючих регуляторних актів;
— визначення очікуваних результатів прийняття
запропонованого регуляторного акту;
— встановлення цілей державного регулювання;
— визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних засобів досягнення названих цілей;
— аргументування переваги обраного способу
досягнення встановлених цілей;
— опис механізму та засобів, які забезпечують
розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття
запропанованого регуляторного акта;
— обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у випадку прийняття запропонованого
регуляторного акта;
— доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом установлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання;
— необхідність доведення, що вигоди, які виникають унаслідок дії запропонованого регуляторного
акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо
витрати або вигоди не можуть бути визначені кількісно;
— оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги;
— оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на
дію запропонованого регуляторного акта;
— обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;
— визначення показників результативності регуляторного акта;
— визначення заходів, за допомогою яких буде
здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у випадку його прийняття.
Можна погодитися з законодавче встановленою
процедурою планування регуляторного впливу, але
потребує економічного обґрунтування доцільність даного впливу. До процедури підготовки аналізу регуляторного впливу слід віднести оцінку впливу на
структуру експорту, імпорту та виробництва для власного споживання.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» після впровадження регуляторного акта в
практику повинно здійснити базове, повторне та періодичне відстеження його результатів, яке включає:
— виконання заходів з відстеження результативності;
— підготовка та оприлюднення звіту про відстеження результативності [1].

Для відстеження результативності регуляторних
актів можуть бути використані статистичні дані та матеріали наукових досліджень і соціологічних опитувань.
Державна митна служба України формує кожен
рік план діяльності з підготовки регуляторних актів.
До плану основних регуляторних актів на 2009 р. належить проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку знищення алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, що не перебували в обігу на митній території України», проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про деякі
питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», проект Закону України
«Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування», проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до порядку
здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються
ними, у пунктах пропуску через державний контроль»,
проект постанови Кабінету Міністрів України «Про
внесення змін до Вимог, яким повинен відповідати
вантажний митний комплекс, аеропорт», проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку пунктів пропуску на державному
кордоні України, через які здійснюється ввезення на
митну територію України та переміщення транзитом
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності одягу та
інших виробів, що використовувалися», проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін
до положення про вантажну митну декларацію», проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядку та умов подання періодичної
митної декларації», проект постанови Кабінету
Міністрів України «Про внесення змін до порядку визначення митного оформлення товарів і транспортних
засобів, що переміщуються через митний кордон України», проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про доповнення переліку шляхів і напрямів транзиту
підакцизних товарів через територію України та пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів» (табл. 2) [9].
Основними причинами підготовки цих регуляторних актів є приведення окремих норм податкового
законодавства України до положень міжнародного
законодавства, усунення колізей норм законодавства,
удосконалення процедури митного оформлення та контролю, урегулювання проблемних питань, що виникають при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості, удосконалення системи
звітності.
План діяльності Державної митної служби України націлений на врегулювання взаємовідносин
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з інститу76
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тами (державними органами влади). Регуляторні впливи на вітчизняного товаровиробника в рамках цього
плану не достатньо пророблений аспект.
Регуляторний вплив на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та вітчизняних виробників не розглядається як єдине комплексне питання. Хоча інтереси цих двох груп підприємців тісно пов’язані поміж
собою. Розвиток однієї групи може сприяти занепаду
другої та навпаки: занепад буде створювати підґрунття
для становлення та процвітання іншої. Для кожної країни необхідно знайти межу задоволення інтересів, при
якій буде розвиватися вітчизняний товаровиробник,
реалізовуватися експортний потенціал та необхідні товари будуть ввозитися в режимі імпорту. Тому питання формування регуляторної політики в митній сфері
треба вирішувати як комплексне, та при формуванні
плану підготовки регуляторних актів треба враховувати той аспект, що ухвалення одних регуляторних актів
може принести збитків для однієї з групи підприємців.
Так ухвалення спрощеної процедури оформлення товарів буде стимулювати в основному імпорт та нанесе
шкоди вітчизняному виробництву.
Серед проектів відомчих регуляторних актів основними були проект наказу Держмитслужби України «Про внесення змін до порядку застосування режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби України від 23. 03. 2000
№173», проект наказу Держмитслужби «Про внесення змін до Порядку прийняття рішення про класифікацію комплексного об’єкта згідно з УКТЗЕД, затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12
2005 № 1219», проект наказу Держмитслужби України «Про затвердження форми рішення про визначення митної вартості товарів, порядку його заповнення
та класифікатора додаткових нарахувань до ціни договору», проект наказу Держмитслужби України «Про
затвердження порядку роботи відділів контролю митної вартості регіональних митниць, митниць, відділів
контролю митної вартості та номенклатури митниць при
здійсненні контролю правильності визначення митної
вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України», проект наказу Держмитслужби України «Про затвердження Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі», проект наказу Держмитслужби України «Про затвердження
Положення про місця доставки товарів та транспортних засобів».
Метою цих регуляторних актів є розробка інструментарію щодо виконання постанов Кабінету Міністрів,
удосконалення процесу визначення митної вартості,
приведення вітчизняного законодавства у відповідність
до міжнародних стандартів, урегулювання питань застосування митних режимів (режим безмитної
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торгівлі). Питання щодо розвитку експортного потенціалу та загалом вітчизняного виробництва в цих регуляторних актах також не розглядається, тобто регуляторні плани Держмитслужби мають вузький характер, націлений на інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. При цьому ці інтереси не розглянуті
в комплексі з іншими макроекономічними явищами
(фінансова криза, дефіцит бюджету, зростання безробіття, занепад промисловості). При впровадженні кожного регуляторного акту доцільно проаналізувати його
вплив на інші прошарки підприємств, визначити галузь інтересів, яких він стосується.
На сайті Держкомпідприємництва існує система
опитування підприємців на підставі їх звернень щодо
проблемних питань регулювання підприємницької
діяльності. Проблемні питання опрацьовуються, розробляються рекомендації щодо їх усунення шляхом
унесення коригуючих дій в нормативно-законодавчу
базу. Окремим напрямом проводиться дослідження та
аналіз питань щодо митного оформлення товарів [10].
Основні проблемні питання, визначені на 17.03.2009 р
Держкомпідприємництва, були:
1. Митна вартість визначається без урахування
даних контракту, не за першим методом.
2. Уведено додаткову класифікацію у графі «31»
ВМД, не передбачену процедурою деталізації УКТЗЕД, яка регламентована Постановою Кабінету
Міністрів України від 12.12.2002 р. № 1863 «Про затвердження порядку ведення Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності».
3. Не працює «єдине вікно» в пунктах пропуску
через державний кордон України.
4. Відміна реєстрації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
5. Уведено необхідність надання рішення органу
сертифікації щодо неналежності товару до переліку
обов’язкової сертифікації при митному оформленні
кожної партії товару.
6. Визначення коду товару при митному оформленні, ставка мита за якими становить «0», здійснюється на підставі службової записки ДМСУ тільки Управління номенклатури, представники яких відсутні у
відділах митного оформлення.
7. Спростити порядок заповнення графи 31 ВМД,
зокрема: відмінити внесення країни виробництва товару, оскільки в товаросупровідних документах, у
переважній більшості випадків, не вказується конкретний виробник товарів; відмінити внесок торгової
марки, оскільки в товаросупровідних документах не
вказується торгова марка товару, при цьому митним
законодавством не передбачений чіткий механізм визначення торгової марки.
8. Відмінити 13 % надбавку на імпорт.
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Таблиця 2
Основні регуляторні акти, які входили в план діяльності Державної митної служби на 2009 рік

Назва регулят орного акта
Проек т постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку знищення алког ольних напоїв та тютюнових виробів, що не
перебували в обігу на митній території України»
Проек т Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про деякі питання ввезення
на митну територію України та реєстрації
транспортних засобів»
Проек т Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України з питань оподаткування»

Проект постанови Кабінету Міністрів України
«Про визначення Державної митної служби
України уповноваженим органом з видачі сертифікатів погоджена форма «EUR.1» на товари, що
переміщуються через митний кордон України в
рамках Угоди про створення зони митної торгівлі
між Україною та Європейським Союзом»
Проек т постанови Кабінету М іністрів України «Про внесення змін до В имог, яким повинен відповідати вантажний митний комплекс,
аеропорт, автотермінал»
Проек т постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Положення про вантажну митну декларацію»

Проек т Постанови Кабінету Міністрів «Про
внесення змін до порядку та умов подання
періодичної митної декларації»
Проек т постанови Кабінету міністрів «Про
доповнення перелік у шляхів і напрямів транзиту через територію України та пункти на
митному кордоні, через які здійснюється ввезення і вивезення цих товарів»

Обґрунтування необхідності прий няття
Необхідність прийняття постанови обумовлена
відсутністю нормативного акта, який регулює питання знищення вилучених та прийнятих на зберігання митними орг анами алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
Метою проекту є усунення колізій норм Закону
Ук раїни «Про деякі питання ввезення на митну
територію України та реєстрації транспортних
засобів»
Метою розробки проекту Закону України є приведення окремих норм податкового законодавства
України до положень Міжнародної конвенції про
спрощення й гармонізацію митних процедур; недопущення неоднозначного тлумачення норм митного
й податкового законодавства в частині правомірності наданні пільг з оподаткування при ввезенні на митну територію України товарів, митна вартість яких
не перевищує суму, еквівалентну 100 євро.
Метою розроблення проекту є імплементація Протоколу «Продукція походженням з територій держав-сторін та методи адміністративного співробітництва» до Угоди про створення зони митної торгівлі між Україною та Європейським Сою зом

Метою розроблення проекту є запровадження європейських та світових стандартів щодо діяльності вантажного митного комплексу та забезпечення
прозорості процедури відк риття вантажного митного комплексу та досягнення оптимальног о й
раціонального їх використання
Метою розроблення постанови є вдосконалення порядку застосування вантажної митної декларації, поданої митному органі у вигляді електронного документа, а саме: встановлення порядку прийняття, реєстрації, закріплення факту завершення митного оформлення, спрощення наведення опису товару у ВМД
шляхом долучення до ВМД декларантом та прийняття митним органом рахунку-фактури
Прийняття акта зумовлено необхідністю встановлення умов подання періодичної митної декларації, удосконалення процедур митного контролю та митного
оформлення при декларуванні товарів, які регулярно
переміщуються через митний кордон України
Проектом передбачається розширення переліку
пунктів пропуску через державний кордон для морського сполучання, через які здійснюється ввезення
та вивезення підакцизних товарів, для прискорення
товарообігу через митний кордон України
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9. Установлення єдиного механізму визначення
митної вартості по всім регіональним митницям України.
10. Забезпечення вільного доступу до інформації
про митні тарифи та індикативні ціни на сайті Держмитслужбі.
11. Надання окремим підприємствам — суб’єктам
зовнішньоекономічної діяльності та митним брокерам
— режиму найбільшого сприяння шляхом незастосування окремих заходів нетарифного регулювання та
інших обмежень.
12. Дозволити самостійно відкривати сейф-пакети з документами після надходження товарів у місце
прибуття.
13. Цінова база даних, яку використовують
співробітники відділів митної вартості, відтворює лише
митну вартість товарів, що були оформлені, тобто після
підвищення вартості. Це перекручує ринковий стан цін
на товари.
14. Надання підприємствам — митним брокерам
— права допуску до процедури електронного декларування.
15. Спрощення процедури декларування давальницької сировини, яка ввозиться іноземними замовниками на митну територію України з метою переробки.
16. Занадто незрозуміла процедура визначення
митної вартості митними органами, безпідставне підвищення рівня митної вартості.
17. Перехід на міжнародну систему ТМВД.
Більшість з цих проблем стосується активізації
діяльності імпортерів. В основному це зниження величини мита, визначення митної вартості з врахуванням даних контракту, надання пільг та вільного доступу до інформації митної служби. У більшості випадків
вимоги імпортерів рекомендується підтримати та внести зміни у відповідні регуляторні акти. Деякі стосуються режиму переробки на митній території України
— робота з давальницькою сировиною.
Задоволення вимог імпортерів відповідно буде
активізувати їх діяльність та стримувати розвиток
вітчизняного виробництва, нарощування експортного
потенціалу. Але товари, які будуть ввозитися, можуть
бути необхідними для розвитку вітчизняного виробництва та необхідні для нормальної життєдіяльності
населення України. Тому доцільно враховувати реакцію вітчизняного товаровиробника на зменшення тарифних та нетарифних бар’єрів, на надання різних пільг
імпортерам. Вітчизняний товаровиробник може бути
неготовий для збільшення конкуренції. Цьому й сприяє
кризова умови господарювання, відсутність кредитів
та зменшення ринків збуту.
Доцільно здійснити паралельне опитування
підприємців та визначити їх можливі шляхи дії, а саме:
зменшення цін, витрат, скорочення виробництва, поЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

шук нових ринків, реструктуризація виробництва та
пошук інших засобів отримання прибутку, пошук інвесторів, інновацій та відхід з ринку у випадку відсутності можливості конкурування.
Відносини України з ЄС головним чином ґрунтуються на Угоді про партнерство та співробітництво
(УПС), що набула чинності в 1998 р. У ній сторони
формулюють позицію щодо двосторонніх відносин у
зовнішньоекономічній стратегії. Що стосується ЄС, то
базовий підхід до відносин з Україною був викладений у Спільній Стратегії від 1999 р. Позиція України
щодо європейської інтеграції була викладена у Стратегії щодо європейської інтеграції 1998 р., затвердженої Указом Президента України (№ 615/98). Стратегія
отримала підтримку з боку українського Парламенту.
Ця Стратегія визначає основні напрями співробітництва України з ЄС — організацією, яка в процесі свого
розвитку досягла високого рівня політичної інтеграції,
уніфікації права, економічного співробітництва, соціального забезпечення та культурного розвитку.
«Розвиток процесу економічної інтеграції полягає у лібералізації і синхронізованому відкритті ринків
ЄС та України, взаємному збалансуванні торгівлі, наданні на засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським експортерам на
ринках ЄС, запровадженні спільного правового поля
і єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної
підтримки виробників. Економічна інтеграція базується на координації, синхронізації та відповідності прийняття рішень у сфері економіки України та ЄС і передбачає ліквідацію обмежень розвитку конкуренції та
обмеження застосування засобів протекціонізму, формулювання основних економічних передумов для набуття Україною повноправного членства у ЄС» [11].
Проте розвиток відносин України з ЄС поки що
продовжує реалізовуватися на основі двосторонніх угод
та односторонніх документів, які мають комплексний
характер: УПС, Спільної стратегії ЄС щодо України,
Програми інтеграції України до Європейського Союзу.
Жоден з цих документів навіть теоретично не визначає,
коли й за яких умов можуть розпочатися переговори з
надання Україні статусу асоційованого члена ЄС і тим
більше — переговори про вступ України до ЄС у процесі розширення цього союзу на Схід.
Важливою складовою процесу наближення України до стандартів, чинних в Євросоюзі, є наближення митної системи України до митної системи ЄС.
Це полягає, у першу чергу, у вдосконаленні та модернізації робочих методів та систем в митній сфері,
обміні інформацією, запровадженні комбінованої номенклатури та єдиного адміністративного документа, взаємозв’язку транзитних систем, спрощенні перевірок та формальностей. Протягом останнього часу
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вже здійснено багато заходів та реалізовані наступні
програми:
— затверджено Положення про вантажну митну
декларацію (Уніфікований адміністративний документ)
постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.97 р.
№ 574, українські митниці застосовують гармонізовану систему найменування та кодування товарів,
прийняту в Євросоюзі;
— ще 1997 р. було розроблено проект п’ятирічного плану дій, який сторони затвердили у 1998 р.;
визначено 4 пріоритети: законодавство як головна мета
(Митний кодекс та нормативне законодавство), навчання, митні процедури, обладнання;
— митна програма Тасіс включає проекти технічної допомоги щодо митного законодавства, митногегконтролю, організації роботи центральної митної лабораторії та комп’ютеризації; здійснюються й супровідні заходи, наприклад, споріднення митниць в міжнародних аеропортах, роз’яснення транзитних процедур
та технологій, метою чого є спрощення перевірок та
формальностей, а також оцінка ризиків.
Якщо узагальнити стандарти митної справи в
цілому в світі, а також провідні тенденції трансформації принципів, підходів та практичної їх реалізації в
Європейському союзі як такі, що найбільш докладно
розроблені та опрацьовані, то можна визначити основні
положення. Уся робота (принаймні — у більшості)
митниць організована схожим чином, використовуються однакові підходи до управління, оцінки ризиків,
організації митного огляду. Існує єдина митна інформаційна система, доступ до якої мають митниці всіх
країн. У систему автоматично надходить інформація
про кожну міжнародну транзакцію, що розглядається
як подача декларації. Така ж інформація надходить у
митні органи держав відправлення і призначення, тобто робота єдиної інформаційної системи забезпечується і митницею, і митними брокерами, що контролюють дотримання законності суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Саме ці напрями є стратегією розвитку митниці
майбутнього в Україні, та сьогодні є певні проблеми
щодо їх практичної реалізації в таких аспектах, як визначення пріорітетів трансформації і місця Державної
митної служби України в сучасній системі державного регулювання міжнародної економічної діяльності
країни в процесі утвердження в нашій державі розвиненої постіндустріальної соціально орієнтованої ринкової системи; прискорене впровадження інформаційних технологій для поліпшення взаємодії митних
органів різних країн; оптимізація митного оформлення транзиту, що є важливим і для України, і для ЄС. В
узагальненому вигляді спільні підходи можна сформулювати таким чином.

1. Обов’язкове застосування інформаційних технологій при митному оформленні (електронний обіг
декларацій) і взаємодії митниць двох прикордонних
держав.
2. Установлення стандартів подання митних декларацій, які стосуються термінів при перевезеннях
різними видами транспорту.
3. Упровадження сучасних технологій при митному огляді товарів і транспортних засобів, що передбачає наявність обладнання, яке дозволяє оглядати вантажі без ушкодження упакування (оболонки), виявляти радіацію тощо.
4. Формування системи управління ризиками з
метою виявлення потенційно високоризикових вантажів. У країнах Євросоюзу митниця на основі даних
аналітичної роботи встановлює канали руху контрабанди або інші способи відходу від митного оформлення і лише ця частина товаро-потоків за поданням
оперативних відділів митниць фактично підлягає процедурі митного огляду.
5. Утвердження інституту митних брокерів як основного суб’єкта митного оформлення експортноімпортних операцій на всіх етапах до моменту випуску товарів з-під митного контролю, тобто митний брокер зобов’язаний контролювати дотримання клієнтом
митного законодавства і за необхідності прямовувати
клієнта в «потрібне русло».
Сьогодні в сфері митних правил щодо третіх країн
в ЄС в основному використовуються спрощені процедури, а саме: використання модемного зв’язку для
надсилання інформації митним службам. У практиці
митних служб ЄС поширюються поєднані митні бюро
двох прикордонних країн, переважно на автомобільних переходах та залізничних пунктах пропуску. Їх
робота базується на двосторонніх угодах і відбувається таким чином: у ході однієї митної операції
здійснюється дві — імпорт з однієї країни та оформлення експорту в іншу. В країнах ЄС та Європейської
Асоціації Вільної Торгівлі застосовується комп’ютеризована «Транзитна система», яка використовується
для забезпечення взаємозв’язку їхніх транзитних систем. У нашій країні вже розроблена й запроваджується єдина система митного контролю та митного оформлення. Наприклад, завдяки попереднім повідомленням про вантаж, що буде переміщуватися на митну
територію України, нашій державі вдалося зменшити
кількість «втраченого» вантажу до 0,02 %, тоді як у
країнах Європи ці показники становлять близько 5 %.
Такі дані були озвучені під час VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Ринок послуг комплексних транспортних систем і проблем логістики» [12].
Комісія ЄС у Багаторічному стратегічному плані впровадження «Електронної митниці» пропонує об’єднати
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наявні системи контролю за експортом, імпортом і
транзитом в єдину систему (тут досі існують три окремі системи).
Комплексне вирішування врегулювання питань
формування митної політики у митній сфері з розглядом інтересів всіх прошарок підприємців і внутрішніх
виробників, й імпортерів дозволить врівноважити регуляторні заходи та знайти певний баланс інтересів
країни та підприємців. При цьому не можна забувати
про взяті Україною міжнародні обов’язки щодо вступу у Світову організацію торгівлі, підписання та приєднання до ряду міжнародних угод та конвенцій з
торгівлі. Але ці міжнародні домовленості повинні стати Україною певним підґрунттям для розвитку експортного потенціалу за рахунок іноземних інвестицій
та прибутків від активізації зовнішньоекономічної
діяльності. У випадку необхідності прийняття несприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва тарифів доцільно забезпечити найбільш сприятливі
умови внутрішнього оподаткування та створення
можливості для інвестування експортерів та виробників для власного споживання. Для визначення
механізму формування регуляторної політики необхідно дослідити інституційні засади, які впливають на її
формування.
Подальше наближення митної справи в Україні
до правил Євросоюзу як складова евроінтеграційної
стратегії нашої держави здійснюватиметься в таких
напрямах:
1. Завершення впровадження нормативно-правової бази в Україні відповідно до міжнародно визнаних
стандартів, особливо угод COT, зокрема що стосується митної вартості, а також відповідно до митного законодавства ЄС.
2. Зміцнення регіонального й двостороннього
митного співробітництва повинно підкріплюватись обміном інформацією та створенням законодавчого
підґрунтя для обміну інформацією.
3. Дотримання виконання міжнародних зобов’язань на основі положень міжнародних конвенцій, зокрема щодо гармонізації заходів контролю товарів на
кордоні від 1982 року, Конвенції МДП, Стамбульської
Конвенції та оновленої Кіотської Конвенції 1973 року.
4. Удосконалення функціонування митниці шляхом подальшого спрощення та модернізації митних
процедур на кордонах і всередині держави. Упровадження в Україні підходу «одне вікно» для всієї документації, пов’язаної з зовнішньоторговельними операціями та контролем, у першу чергу, шляхом активізації співробітництва між усіма службами, що працюють на кордоні.
5. Забезпечення ефективного функціонування
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сультацій суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності
щодо законодавства та процедур здійснення експортних та імпортних операцій.
6. Прийняття та впровадження Політики митної етики на основі визнаних в світі стандартів (Арушська Декларація). Посилення співпраці з суб’єктами міжнародної
торгівлі та бізнес-асоціаціями, ЧІЇКЄ окреслення правил для реалізації права на оскарження рішень митниці
та забезпечення умов для реалізації їх на практиці.
7. Співробітництво в сфері протидії шахрайству,
включаючи боротьбу з підробками та контрафактною
продукцією.
8. Модернізація митних служб та інфраструктури, що забезпечить більш повне використання потенціалу й переваг інформаційних технологій.
Останнім часом вітчизняне митне законодавство
та практика його застосування зазнають змін. 1 січня
2004 р. чинності набув новий Митний кодекс України.
Цього ж року набула чинності ціла низка підзаконних
актів у сфері митного регулювання. Зусилля Україн
щодо митної гармонізації з Європейським Союзом не
завжди були успішними, проте ця проблема є визначальною, оскільки організація роботи митних служб
та процедури, які передбачені для митного оформлення, мають використовувати загальні підходи і єдиний
набір даних про походження товарів, митну вартість,
походження товарів, відправників, отримувачів тощо.
Але така співпраця можлива, якщо митниці використовують приблизно схожі інструментарії і підходи до
виконання своїх задач.
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БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УМОВАХ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Бюджетна політика представляє собою сукупність
економічних і адміністративних заходів, що застосовує держава з метою стабілізації та підвищення ефективності національної економіки, використовуючи,
головним чином, бюджетні та податкові механізми.
Складність та масштаби завдань у фінансовій
сфері потребують негайного вирішення, а насамперед
потрібно внести корективи, які дозволили б суттєво
посилити дієвість бюджетної політики, її конструктивний вплив на реалізацію стратегії економічного й соціального розвитку України на подальші роки. Цій проблематиці присвячено праці вітчизняних науковців
С. Буковинського, І. Сало, І. Д’яконової та інших.
Основними завданнями статті є висвітлення невирішених питань і визначення механізмів дії бюджетної
політики, спрямованої на вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами держави, оптимальний розподіл валового внутрішнього продукту між галузями народного господарства, у тому числі й перерозподілу їх через бюджет, а також на досягнення реальної збалансованості бюджетної системи.
Установлення урядом конкретних цілей і завдань
поліпшує якість інформації, аналіз та прийняття рішень
у бюджетному процесі. Тобто необхідно запровадити
офіційний політичний процес. Він дасть доречну інформацію на початку бюджетного процесу, дозволить визначити сфери, у яких існуючу політику і програми слід
переглянути більш ретельно і де потребується прийняття відповідного законодавства. Бюджетний процес,
який триває без конкретного політичного керівництва, втрачає багато часу й не слугуватиме тим, хто приймає рішення належним чином.
Є багато невідкладних завдань, серед яких необхідно визначати пріоритети, які відповідали б суспільно-політичним і соціально-економічним умовам.
Саме чинне законодавство і встановлює пріоритетні
завдання.
Визначення пріоритетів потрібне для того, щоб
керувати асигнуванням коштів міністерствам і програмам на початку процесу складання бюджету, а також
для того, щоб бюджетні пропозиції, подані міністерствами, відповідали пріоритетам уряду в проекті бюджету на відповідний рік.
Основними напрямами бюджетної політики держави на сучасному етапі є:
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• створення соціально-орієнтованої ринкової економіки;
• стабілізація економічного середовища як передумови розвитку бізнесу;
• досягнення довготривалого економічного зростання;
• підвищення життєвого рівня населення.
В умовах нестабільності соціально-економічного
розвитку роль держави в розподільчих процесах має
зростати. Небагато держав повністю покладаються на
ринкові системи розподілу. Один із способів оцінки
полягає в аналізі обсягів доходів і видатків бюджету
розширеного уряду у співвідношенні з валовим
внутрішнім продуктом. Масштаби державного впливу
на економіку за цим показником у різних країнах різні.
За допомогою бюджету держава здійснює розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів відповідно
до завдань її фінансової політики, але цей процес має
свої раціональні межі, порушення яких може призвести до деформацції вартісних показників і нейтралізації дії бюджетного механізму.
На думку С. Буковинського, з початку нинішнього століття в Україні намічається тенденція до підвищення рівня одержавлення валового внутрішнього
продукту. Якщо у 2002 р. державні видатки становили 37,6% від ВВП, то у 2005-му — 43,6%, у 2006 р.
— 45, 3% [1, с. 5].
Реальні статистичні дані свідчать про зниження
рівня одержавлення ВВП. Наприклад, найвищий рівень
видатків зведеного бюджету відносно ВВП в України
був в 1994 р. — 53,4% , у 1995 — 44,6%, у 1996 —
41,9%, у 1997 — 36,7%, у 1998 — 30,4%, у 1999 —
27,4%, у 2001 — 27,2%, у 2002 — 26,7%, у 2007 р.
— 31,4% ( табл. 1).
Видатки Державного бюджету відносно ВВП в
України були в 1995 р. — 25,6%, у 2006 — 25,2%, у
2007 — 24,2%, у 2008 р. — 25,4% [2, с. 44].
Необхідними умовами стабільності бюджетної
системи є проведення бюджетної політики, спрямованої на забезпечення гармонійного поєднання принципів
бюджетного унітаризму з елементами децентралізації,
реформування цих відносин з удосконаленням порядку розподілу трансфертів з державного бюджету на
основі прозорих та об’єктивних критеріїв, що ґрунтуються на чіткому розмежуванні бюджетних повнова83
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Таблиця 1
Питома вага доходів і витрат зведеного бюджету України (у % до ВВП)

Показники

ВВП,
млн. грн.

Доходи,
млн. грн.

Витрати,
млн. грн.

Доходи у %
до ВВП

Витрати у %
до ВВП

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

2038
54516
81519
93365
102593
130442
170070

5126,7
20689,9
30218,7
28112,4
28915,8
32876,4
49117,9

6453,5
24302,8
34182,8
34312,7
31195,6
34820,9
48148,6

42,6
38,0
37,0
30,1
28,2
25,9
28,9

53,4
44,6
41,9
36,7
30,4
27,4
28,3

2001

204190

54934,6

55528,0

26,9

27,2

2002
2003
2004

225810
264165
344822

61954,3
75285,8
64156,9

60318,9
75792,5
65345,7

27,4
28,5
26,5

26,7
28,7
29,4

2005
2006
2007

441452
544153
720731

134183
171812
219937

141699
175284
226054

30,4
31,6
30,5

32,1
32,2
31,4

2008

949864

297845

309216

31,4

32,6

Див.: Статистичний щорічник України за 1999 рік. — 2000. — С. 58 — 62; Бюлетень НБУ. — 2005. — № 12. — С. 41 — 56;
Бюлетень НБУ. — 2009. — № 6. — С. 34 — 37.

жень та стабільній системі закріплення дохідних джерел за бюджетами.
Серед структурних елементів бюджетного процесу особливе місце і роль належить блоку визначення відрахувань до бюджету. Основним об’єктом перерозподілу є ВВП, тому співвідношення між цими показниками й ресурсами, що перерозподіляються через бюджет, дає певні уявлення про масштаби перерозподілу і всі пов’язані з цим процеси. Так, у 1994 р.
через бюджет перерозподілились (доходи) 42,6% ВВП;
у 1995 р. — 38%; у 1996 р. — 37,1%; у 1997 р. —
29,4%; у 1998 р. — 28,5%; у 2008 р. — 31,4% (табл.1).
Слід удосконалювати методику й методологію розрахунків узагальнюючих економічних показників, у першу чергу таких, як показники ВВП и НД.
Стабілізація економічного становища в Україні
потребує створення надійної системи надходжень до
Державного бюджету України. За останні роки матеріали свідчать, що без внесення змін у систему оподаткування, уживання радикальних заходів щодо відродження вітчизняного виробництва, упорядкування державних видатків змінити ситуацію на краще в поточному році нереально.
Незважаючи на проведення бюджетної реформи,
багато проблем функціонування бюджетної системи

залишаються нерозв’язаними. Необхідність внесення
змін до нормативно-правових актів в бюджетній сфері
насамперед зумовлена потребою розширення фінансової основи місцевого самоврядування. Необхідне
запровадження нових механізмів міжбюджетних відносин, які повинні передбачати поступове вирівнювання
забезпеченості адміністративно-територіальних одиниць бюджетними коштами при одночасному створенні
стимулів для місцевих органів влади і самоврядування до раціоналізації показників місцевих бюджетів та
нарощування їх доходної бази.
Місцеві бюджети мають свою внутрішню структуру та характерні відмінності. Так, незважаючи на те,
що на сьогодні налічується місцевих бюджетів усього
понад 14 тис., а найчисельнішу групу становить
сільські й селищні бюджети — більше, як 10 тис., понад 72 % всіх витрат місцевих бюджетів здійснюється
через обласні бюджети та бюджети міст загальнодержавного й обласного підпорядкування. Найбільш чисельну групу складають бюджети районів, що об’єднують районні, селищні, сільські та міст районного
підпорядкування, які є базовими в бюджетній системі
країни. Через них мобілізується й використовується
майже третина всіх ресурсів місцевих бюджетів.
Проте сьогодні саме в цій ланці місцевих бюд84
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жетів існує найбільше питань, які потребують свого
вирішення. Насамперед це питання закріплення за
ними постійних джерел доходів, а також питання вдосконалення взаємовідносин і з державним, і з обласними бюджетами.
Бюджетна реформа як процес охоплює досить
широку сферу суспільних відносин і інтересів. Тому
не слід її звужувати тільки до рамок політики видатків
чи міжбюджетних відносин, оскільки бюджетна реформа охоплює сферу податкової, бюджетної та грошово-кредитної політики, а також структурної політики в
економіці, соціальній сфері й державному управлінні.
Стан реформування цих сфер безпосередньо впливає
на бюджетну реформу і стан державних фінансів.
Саме недостатнє розуміння в попередні роки цього тісного взаємозв’язку та взаємозалежності великою мірою зумовили більшість фіскальних і економічних проблем України.
Нині для України одним із надзвичайно важливих завдань у галузі бюджетної політики є недопущення
подальшого зниження рівня життя найменш забезпечених і найуразливіших верств населення. Держава
має гарантувати, що життєвий рівень населення не
впаде нижче від прожиткового мінімуму. В умовах
дефіциту коштів для забезпечення потреб у соціальній
сфері необхідне жорстке нормування розподілу наявних у державі фінансових ресурсів, що має ґрунтуватися на об’єктивній системі показників державних
соціальних стандартів і соціальних норм, розрахованих з огляду на мінімальні потреби та можливості суспільства на конкретному етапі розвитку.
Негативний вплив на стан економічного розвитку та процеси регулювання грошово-кредитного ринку справляє практика накопичення бюджетних коштів
на рахунках банківської системи. Такі дії призводять
до недофінансування запланованих видатків як в цілому, так і в часовому вимірі, створення штучного профіциту бюджету, видимості благополуччя, хоча потреба
в бюджетних асигнуваннях не задовольняється, до замороження істотної частини державних фінансових
ресурсів.
За період із січня до листопада 2007 р. залишки
бюджетних коштів за їх дефіциту загалом зросли в
Національному банку України в 3,7 рази, в Укрсоцбанку — в 3,6 рази, в банку «Райффайзен Банк Аваль»
— у 5,1 разів [3].
Постійна наявність великих обсягів бюджетних
коштів на рахунках банків свідчила, що, незважаючи
на впровадження казначейської системи виконання
державного бюджету, чинна практика управління бюджетними ресурсами була на користь банківської системи. Водночас мети, за якою передбачалося, що всі
ресурси держави повинні працювати максимально
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ефективно з дотриманням принципу наявності
мінімально необхідної суми залишків коштів на рахунках Державного казначейства України, не було
досягнуто.
Виходячи з дослідження причин нагромадження
чималих сум бюджетних коштів у залишках в установах банків, було виявлено недостатню оперативність
розпорядників коштів і відсутність дієвих важелів для
впливу на цей процес органів Державного казначейства. Треба зауважити, що впродовж останніх років
існувала тенденція до нагромадження бюджетних
коштів на депозитах Уряду і в комерційних банках, і в
Національному банку України. Водночас спостерігалося недовиконання видаткової частини зведеного
бюджету (порівняно з плановим розписом), зокрема
таких статей, як видатки на освіту, охорону здоров’я,
соціальний захист і соціальне забезпечення (разом
становлять 36—42% загальної суми видатків) [4].
Наявна тенденція до зростання залишків на рахунках розпорядників бюджетних коштів. Такий стан
пояснювався тим, що з вини головних розпорядників
коштів чималі суми безпідставно затримувалися на
рахунках Державного казначейства України через їх
несвоєчасний розподіл, відсутність належно оформленої кошторисної документації, угод на поставку
матеріальних цінностей, обладнання та недосконалість
системи управління видатками державного бюджету.
Основними причинами, які призводили до нагромадження зазначених залишків, були:
— невчасне подання головними розпорядниками до Державного казначейства України розподілів
виділених коштів та інших документів (реєстрів змін
до мережі та зведених кошторисів);
— несвоєчасне оформлення Міністерством
фінансів України довідок про зміну розпису видатків,
зокрема під час здійснення видатків із резервного
фонду Кабінету Міністрів України та державних капітальних вкладень [5].
Ситуація, що складається в останні роки, підтверджує, що навіть зведення ресурсів на єдиному казначейському рахунку не вирішило всіх проблемних питань, а тільки підтвердило необхідність перегляду або
зміни існуючих механізмів з управління видаткової частини бюджету, перерозподілу обов’язків і відповідальності між Міністерством фінансів, Державним казначейством і розпорядниками бюджетних коштів [6].
Як позитивний момент треба відзначити, що, починаючи з 2006 р., відбулися деякі зміни у процесі
виконання бюджету. Кошти від господарської діяльності бюджетних установ (власні надходження бюджетних установ) було включено до бюджету. Державне казначейство України стало центральною системою
бухгалтерського обліку для бюджетних установ. Це
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створило базу для впровадження уніфікованих правил із реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів і здійснення контролю органами казначейства за цим процесом, який потребував удосконалення щодо встановлення належного внутрішнього контролю на всіх етапах видатків.
У 1995 р. Уряд України прийняв рішення про
випуск державних цінних паперів — ОВДП. Цим було
започатковано функціонування фондового ринку в
нашій країні. Загальний обсяг ОВДП, який був в обігу, за сумою основного боргу на кінець травня 2009 р.
становив 38,5 млрд. грн. Порівняно з травнем 2008 р.
він збільшився у 4,4 рази, або на 29,7 млрд. грн., що
відбулося в основному за рахунок придбання ОВДП
Національним банком України на 23, 9 млрд. грн. За
власниками боргу найбільший обсяг ОВДП мав НБУ
— 23,9 млрд. грн., або 62,1 % від загального обсягу.
Водночас зросла питома вага ОВДП, власниками яких
є банки — 26,9%. Частка ОВДП у власності нерезидентів залишилась на рівні — 0,4% [7, с. 37].
Таким чином, ситуація, яка склалася з розміщенням ОВДП в 2008 — 2009 рр. нагадує ситуацію 1998 —
1999 рр. На кінець 1997 р. кількість аукціонів становила 591 проти 28 і 285 відповідно, в 1995 і 1996 рр.
До 1998 р. ринок державних облігацій характеризувався великими боргами з виплат і практично повною
відсутністю попиту. Частка НБУ на первинних аукціонах з розміщення ОВДП досягла 63%. На кінець
1998 р. ринок ОВДП досяг завершальної стадії стагнації, оскільки єдиним покупцем державних облігацій
залишився НБУ, для якого їх доходність не мала ніякої ролі [8, с. 11].
Одним з основних недоліків здійснюваної бюджетної та грошово-кредитної політики було те, що великі внутрішні резерви було спрямовано не на розвиток виробництва, а на покриття дефіциту державного
бюджету, зовнішнього боргу та кредитування уряду.
Важливою передумовою побудови демократичної держави є фінансова незалежність органів місцевого самоврядування. Фінансовий бік незалежності
місцевих органів влади є визначальним, адже від фінансових можливостей залежать в кінцевому підсумку
їх реальні владні функції.
Механізм перерозподілу бюджетних коштів між
різними ланками бюджетної системи, що діяв раніше, не відповідав принципам самостійності та фінансової незалежності місцевих органів влади. Переважали в основному адміністративні методи управління, унаслідок чого відносини між центральними
та регіональними органами влади мали адміністративний характер.
Централізація управління економікою пов’язана
з мобілізацією й розподілом через центр переважної

частини матеріальних і фінансових ресурсів. Якщо це
необхідно протягом короткого періоду часу для реалізації конкретних програм, то таке постійне становище
призвело до того, що в одних регіонах виховувалось
утриманство, економічна безвідповідальність, а в
інших, внаслідок постійного стягування ресурсів, з’являється незацікавленість у кінцевих результатах своеї
діяльності. Тому сьогодні питання фінансової децентралізації та економічної самостійності регіонів стають
особливо гострими.
Ступінь фінансової незалежності місцевих органів
влади характеризує незалежність держави в цілому,
потенційні можливості її економічного розвитку, рівень
демократичних прав і свобод громадян. Держава не
може успішно розвиватись та економічно процвітати,
не даючи гарантій фінансової незалежності місцевим
органам влади. Це об’єктивна необхідність формування нових економічних відносин.
Фінансову незалежність місцевого самоврядування треба розглядати насамперед як економічний
простір для його діяльності в межах певної території
на принципах економічної ефективності та економічної доцільності. Пріоритетною умовою в цьому випадку
повинна бути сукупність територіальних інтересів, що
відображають особливості економічних і соціальних
умов регіону.
Отже, під фінансовою незалежністю місцевого
самоврядування розуміється можливість самостійного вирішення питань комплексного фінансового забезпечення економічного й соціального розвитку цієї
території, що входять до компетенції відповідного рівня
місцевого управління.
Передумовою фінансової незалежності місцевого самоврядування є розумна з погляду економічної
доцільності децентралізація влади й адекватний розподіл повноважень, відповідальності, а отже, і фінансово-економічної бази між центром і регіонами, місцевими органами управління. Межі фінансової незалежності місцевого самоврядування зажди повинні визначатись у законодавчому порядку, тобто закон повинен чітко окреслювати функції місцевого самоврядування і відповідно до них джерела ресурсів, які становитимуть фінансове забезпечення цих функцій.
Ступінь децентралізації у визначенні податків та
прийнятті рішень залежить від політичних, економічних та інституційних особливостей країни, а також від
тієї ролі, яка в ній відводиться органам місцевої влади. Проте розподіл функцій істотною мірою залежить
від оцінних суджень та емпіричних наслідків, що важко
піддається перевірці.
Тенденція до децентралізації відповідальності за
виконання доходної та видаткової частин місцевих
бюджетів у країнах з перехідною економікою часто
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призводить до ситуації, коли визначення видатків місцевих органів влади випереджає вирішення питання про
забезпечення ресурсами для їхнього фінансування.
Чим ширшою є сфера повноважень місцевої влади,
тим вищою повинна бути частка державних надходжень, яка розподіляється на користь місцевих органів
влади. Універсальної моделі фінансування, яка була б
однаково прийнятною для всіх країн, не існує.
За результатами проведеного дослідження ми
дійшли таких висновків:
1. В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку роль держави в розподільчих процесах
має зростати. За усі роки незалежності України продовжується тенденція до зниження рівня одержавлення ВВП (див. табл. 1).
2. Бюджетна реформа повинна охоплювати сферу податкової, бюджетної та грошово-кредитної політики, а також структурної політики в економіці, соціальній сфері й державному управлінні. Стан реформування цих сфер безпосередньо впливає на стан державних фінансів.
3. Негативний вплив на стан економічного розвитку та процеси регулювання грошово-кредитного
ринку справляє практика нагромадження бюджетних
коштів на рахунках банківської системи. Такі дії призводять до недофінансування запланованих видатків,
зокрема таких статей, як видатки на освіту, охорону
здоров’я, соціальний захист і соціальне забезпечення.
4. Безперервні розширення обсягу ОВДП і підвищення рівня їх доходності спричинили будівництво
«піраміди», яка нічим не підкріплюється з боку держави і будь-який момент може призвести до краху фондового ринку.
5. Ступінь фінансової незалежності місцевих
органів влади характеризує незалежність держави в
цілому, потенційні можливості її економічного розвитку, рівень демократичних прав і свобод громадян.
Держава не може успішно розвиватись та економічно
процвітати, не даючи гарантій фінансової незалежності
місцевим органам влади.
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В статье исследованы некоторые вопросы бюджетной политики в Украине, проанализированы современные тенденции, касающиеся мобилизации и
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of its formation in conditions of the social and
development
The article is devoted to the analyzing of questions
of a budgetary policy in Ukraine, of the modern tendency
of concerning the mobilization and using of resources of
budgetary system. In conditions of instability of the social
and economic development the role of the state in the
allocation processes should increase.
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КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ТАРИФІВ
Постановка проблеми. При вивченні тарифів
звичайно приділяють увагу їх величині, диференціації
щодо юридичних та фізичних осіб, регіонів, видів комунальних послуг. Однак рідко можна зустріти в спеціальній літературі бачення податкової природи тарифів
і відповідно досліджень у цьому напрямі. Завданням
дослідження став збір характеристик тарифів та виділення притаманних ним ознак у напрямі дослідження
податкової природи тарифів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дотепер характеристики тарифів не поєднувалися в узагальненій класифікації, що могло б підвищити ефективність прийняття рішень внаслідок проведеної уніфікації та отриманої ясності. Серед корисних джерел
слід відзначити нормативні та інформаційні джерела,
працю Н. О. Гури [1].
Формулювання мети статті. Для вирішення
поставленої проблеми нам необхідно було визначити
сутність тарифів, установити місце тарифу в системі
податків, зібрати характеристики тарифів та виділити
притаманні ознаки.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
Оксфордському словникові англійської мови зазначено, що слово tariff в італійській мові мало форму
tariffa і означало «арифметика» або «підраховувати рахунки у Флоріо, книга ставок для податків у Баретті»,
було спорідненим до іспанського та португальського
слова tariffa, арабським tasrif, яке означало «реєстрація», «надавати пояснення».
Сьогодні в англійській мові «тариф» — це впорядкований лист або шкала цін, зроблена в будь-якій
приватній або публічній справі (готельний тариф). На
наш погляд, слово «тариф» означає «то з розумом
вартість», якщо вважати, що літера «р» із давнини
означає розум, а літера «ф» (також «б», «в», «п») —
енергії, вартості.
Тобто саме слово «тариф» означає розумне привласнення будь-чого і не містить інших ознак. Їх надають слову певні механізми. Такі механізми, наприклад, залежать від форми власності, яка переважає у
суспільстві. Наприклад, при переважанні приватної
власності в Російській імперії стягувався з приватної
власності квартирний податок. З одержавленням житлової власності держава почала стягувати квартирну
плату на утримання будинків.
Відповідно до ч. 6, п. 2, р. І Порядку форму-

вання тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі — Порядок
формування тарифів) сучасні тарифи — це вартість
надання одиниці послуги відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість [2]. З нарахуванням ПДВ ми отримуємо ситуацію, коли на один
непрямий податок (платіж, визначений за тарифом)
нараховують інший непрямий податок (ПДВ), що
вважаємо неправомірним з погляду теорії оподаткування, коли величина та кількість податків не
прораховуються у взаємному співвідношенні і потім
всім своїм тягарем покладається на доходи споживачів такої продукції.
У нашій роботі ми намагаємося більше приділити увагу досліду тарифів, які пов’язані із наданням
житлово-комунальних послуг (ЖКП) і розраховуються
при функціонуванні житлово-комунального господарства (ЖКГ). Однак для виведення класифікаційних
ознак використовуємо потенціал знань щодо будь-яких
тарифів.
Відповідно до ч. 1, ст. 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 р. № 1875IV (далі — ЗУ «Про ЖКП») житлово-комунальні послуги — це результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у житлових і нежитлових приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів і т. д. [3].
При цьому комунальні послуги — результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення
потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні
холодною та гарячою водою, водовідведенням, газота електропостачанням, опаленням, а також вивезення
побутових відходів. У цьому визначенні не йдеться про
такі комунальні послуги, як послуги із міського електротранспорту, із поховання, музейні і т. д., хоча вони
є комунальними.
Відповідно до статистичних даних в Україні станом на 1.01.2009 р. зареєстровано 16 336 комунальних підприємств від 1 228 888 зареєстрованих в Україні, що складає 1,329 %, які діють у різних галузях
господарства. При цьому підприємства житлово-комунального господарства (ЖКГ) можуть бути й інших
форм власності, відмінних від комунальної (державні,
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приватні, та ін.). Серед підприємств ЖКГ приватизовано 5 % підприємств з водопостачання, працює 29 %
приватних підприємств у підгалузі з санітарної очистки, понад 20 % приватних житлових організацій (які
обслуговують більш як 12 % житлового фонду) [1,
с. 32]. Як пояснити дію приватних підприємств у комунальному секторі?
Слово «комунальний» в англійській мові має еквівалент common, щодо якого фахівці Оксфордського словника англійської мови вважають, що воно походить від com – together (разом) + — mū nis bound
(пов’язаний) under obligation (під зобов’язанням), або
за іншою версією слово common походить від com –
together (разом) + unus, яке у ранній латині означало
oinos one (один). Так, слово «комуна» може означати
або «разом пов’язані» або «разом одинаки». На нашу
думку, mū nis може означати і «руку», а слово «комуна» може означати «співрука», «спільний».
За даними етимологічного словника російської
мови слово «коммунальный» запозичене, імовірно, із
французької мови на початку XIX століття; слово
communal «коммунальный, общественный, принадлежащий жителям одной или многих деревень» відзначається у словнику І. Татищева 1839 р., і що в сучасній російській мові це слово в основному використовується в значенні «относящийся к городскому
хозяйству», це значення розвилося на російській основі [4].
Пояснимо поняття «спільності» у терміні «комунальний». У давнину люди вирішили, які об’єкти (наприклад, шляхи, водойми, цвинтарі, храми і т. д.) і
зусилля, увага, фінансування щодо них повинні бути
спільними, комунальними. Із розвитком науки й техніки стає можливим контроль, фінансування за вказаними об’єктами навіть незначною групою осіб, однак
залишається щось сакральне в необхідності спільних
володінь, проїздів, відпочинку, культів. І тому ми спостерігаємо приватні установи у комунальному секторі,
які можуть діяти як під власним, так і під загальним
керівництвом виконавчої державної влади на місцях,
органів місцевого самоврядування.
Звичайно вказується, що комунальні платежі за
тарифами є обов’язковими платежами, але не податками. Однак інколи ми знаходимо зауваження про те,
що якщо держава сама встановлює ціни, які забезпечують їй певні надходження, є монополістом, вона
може отримувати шляхом непрямого оподаткування
внутрішньої торгівлі фіскальну монополію [5, с. 35].
Застосовуючи це до комунальних чи приватних монополій можемо стверджувати про існування у них доходних монополій, які слід визнавати формою непрямого оподаткування.
За міжнародною класифікацією податків тільки
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прибутки фіскальних монополій віднесено до внутрішніх
податків: «5. Внутрішні податки на товари і послуги: — загальні податки з продажів, податки з обігу
чи податки на додану вартість; — акцизні збори;
— прибутки фіскальних монополій і т. д.» [6, с. 26].
Такої назви надходжень як «фіскальні монополії» чи
«прибутки від фіскальних монополій» у вітчизняній
класифікації надходжень бюджету ми не знаходимо, але
це не означає, що вони відсутні. Спочатку розглянемо
історичний аспект включення монопольних стягнень до
системи державних надходжень.
У праці М. І. Тургенєва тарифи під іншими назвами входять у 3-ю велику групу податків із споживання. Так, податки на споживання у М. І. Тургенєва поділяються на податки із предметів, які слугують для необхідних потреб життя, та із предметів для розкоші.
Податки із предметів першої групи поділяються на податки із предметів, які слугують для внутрішнього споживання людини, або для їжі та пиття, та із предметів,
які слугують для зовнішнього споживання людини.
До предметів першого роду належать сіль, алкогольні напої, м’ясо, борошно; податок із них звичайно зветься акцизом. До предметів другого роду належать всі вироби ремесел, фабрик та мануфактур. Податки з цих предметів також поділяють на дві групи:
податки, які збираються всередині держави або на кордонах держави.
У свою чергу, збирання всередині держави відбувається різними способами: інколи уряд покладає податки на самі фабрики та мануфактури; інколи зобов’язує сплачувати за дозвіл продавати ці товари. Крім
того, уряд звичайно стягує податки із товарів при перевозі їх на шляхах, каналах та річках [7, с. 74 — 103].
Ми вважаємо, що в такій системі податків місце
тарифів серед податків із предметів, які слугують для
зовнішнього споживання людини, які збираються всередині держави. У сучасних бюджетах такі суми оподаткування саме як оподаткування не наводяться, а
тільки як неподаткові надходження.
Однак утримання підприємств, які виробляють
предмети зовнішнього споживання, їх діяльність дійсно
є податком, а не тільки їх прибутки. На нашу думку,
такий стан речей, коли суми надходжень державних
підприємств частково перестали показуватися у загальному фонду бюджету, є результатом розвитку
підприємств, які раніше як державні були повністю
залежними від Державного бюджету, а потім частково стали заробляти за ринковими цінами, частково
залишаючись на державних надходженнях, про що є
зауваження у Г. Жеза: «3. Наконец, возможен такой
случай, когда специальный бюджет организуется для
какой-нибудь отрасли государственного управления,
обладающей правами особого юридического лица. …
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Пример: специальный бюджет государственных железных дорог, организованных как персонифицированное в правовом и финансовом отношении государственное предприятие» [8, с. 251].
Багато з український державних та комунальних
підприємств є самостійними юридичними особами, а їх
«приєднаними бюджетами» у 3-му сенсі є кошториси.
Дані щодо кошторисів розглянутих підприємств
містяться у фінансових управліннях. Дані про доходи
підприємств, які вони отримують поза загальних
фондів бюджетів за тарифами, які є оподаткуванням
для інших осіб, показуються не тільки у кошторисах і
загальною сумою в бюджетах в одній із 5-ти груп доходів бюджету: неподаткових надходженнях, у власних надходженнях бюджетних установ, у платі за послуги, що надаються бюджетними установами (код
25010000), у платі за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями (код 25010100).
Наприклад, згідно з Додатком № 1 до розділу І
Закону України «Про Державний бюджет на 2009 рік»
надходження за цим кодом не виділені, і зробимо
умовний висновок про навантаження через тарифи на
основі надходжень за кодом 25010000. Плата за послуги, що надаються бюджетними установами в сумі
16,205 млрд. грн. є, по суті, непрямими податками в
розмірі 6,80 % до загальної суми надходжень Державного бюджету України (16,250 * 100 % / 238,931).
Дослідження існуючих характеристик тарифів
дало змогу об’єднати їх навколо притаманних ним
ознак.
З врахуванням осіб, які формують та отримують платежі за тарифами, тарифи можна групувати за такими ознаками.
Згідно з ч. 1, ст. 30 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
наявності регулювання цін та тарифів на ЖКП є
ціни/тарифи, які регулюються державою та місцевими
органами самоврядування [3]. Згідно з п. 2, ч. 1, ст. 30
ЗУ «Про ЖКП» за ознакою затвердження тарифів
в установленому законом порядку є ціни/тарифи, затверджені в установленому законі порядку [3].
Згідно з ч. 1, ст. 31 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
особи, яка визначає порядок формування цін/тарифів на вид ЖКП є ціни/тарифи, порядок формування яких визначає КМУ [3]. Згідно з п. 1-3, ч. 1, ст. 14
Закону України «Про ЖКП» за ознакою особа, яка
визначає чи затверджує ціни/тарифи є ціни/тарифи,
затверджені центральними органами виконавчої влади; є ціни/тарифи, затверджені органами місцевого самоврядування; є ціни/тарифи, визначені за домовленістю сторін [3], сторонами можуть бути об’єднання
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) [1,
с. 105], виконавці ЖКП, підприємства.

Згідно з ч. 9, ст. 31 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
прийняття участі у формуванні та затвердженні
цін/тарифів судових органів є ціни/тарифи, сформовані та затверджені в судовому порядку [3]. За
ознакою формою оподаткування податки поділяють
на прямі та непрямі. Тарифи є непрямими податками, приводом для стягнення яких є ознаки діяльності
держави, органів місцевого самоврядування, виконавців послуг.
Згідно з п. 6, ч. 1, ст. 6 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою осіб, які здійснюють контроль цін/тарифів, є
ціни/тарифи на ЖКП, здійснювати контроль та моніторинг стану розрахунків, за якими входить до повноважень Ради міністрів АРК, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у
сфері ЖКП [3]; ціни/тарифи, за розрахунком складових яких надається висновок Державною інспекцією
з контролю за цінами або її територіальними органами
в порядку, установленому Мінекономіки (згідно п. 52,
р. IV Порядку формування тарифів) [2].
Згідно з ч. 3, ст. 5 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
осіб, які формують державну політику щодо встановлення цін, є центральний орган виконавчої влади
з питань регулювання електроенергетики, який формує державну політику щодо встановлення цін на електроенергію і природний газ, тарифів на їх транспортування та постачання підприємствам і організаціям, які
виробляють та надають ЖКП населенню [3].
За ознакою способу отримання тарифів до
відповідного бюджету можуть бути власні тарифи,
закріплені, регулюючі. Сучасні тарифи є власними надходженнями Державного та місцевих бюджетів.
З врахуванням осіб, які сплачують платежі за
тарифами та отримують послуги за тарифами, тарифи можна групувати за такими ознаками.
За ознакою участі тарифу у процесах відтворення для держави тариф, який сплачується як непрямий податок, є первинним розподілом ВВП; для
підприємств та населення сплачуваний ними тариф у
ціні товару є перерозподілом ВВП. За ознакою того,
інтереси яких представників суспільства переважають у суспільстві, є менший тариф для населення й
більший для комерційних структур, рівень відшкодування тарифами фактичної собівартості теплової енергії
для населення складає 96,5 %, для комерційних споживачів — 119 % [9].
Згідно з п. 1, ч. 1, ст. 30 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою доступності ЖКП для всіх споживачів та
рівності правових гарантій є ціни та тарифи, які роблять доступними житло для всіх споживачів [3]. Згідно
з п. 4, ч. 1, ст. 30 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою відкритості, доступності та прозорості структури цін/
тарифів для споживачів та суспільства є ціни/тари90
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фи із відкритою, доступною та прозорою структурою
для споживачів та суспільства [3].
За ознакою платника можуть бути тарифи з населення, з комерційних споживачів; наприклад, по тарифам на послуги теплопостачання тариф на теплову енергію у базовому підприємстві (м. Луганськ) складає
станом на 1.07.2009 р. для населення з ПДВ 279,51
грн./Гкал, тариф на теплову енергію для комерційних
споживачів — 575,41 грн./Гкал [9]; або є тарифи для
населення, бюджетних установ, інших споживачів; групи споживачів повинні визначатися на основі оцінки
економічної обґрунтованості розподілу витрат між ними
(згідно з п. 35, р. ІІІ Порядку формування тарифів) [2].
З урахуванням об’єктів, що лежать в основі
рівня тарифів, є такі тарифи.
За ознакою місця збирання непрямих податків
є тарифи, що збираються в середині держави (за
здійснювану діяльність установ та підприємств) та тарифи, що збираються на кордоні (як мита, податки на
зовнішні операції) [7, с. 83]. За ознакою способу оцінки податкового об’єкту є податки кадастрові й некадастрові. На нашу думку, тарифи є кадастровим податком, оскільки незмінюваним кожного періоду кадастром є розрахований кошторис витрат (з включенням прибутків). За частої зміни витрат їх можна визнати некадастровими.
За способом встановлення податкових зобов’язань є податки розподільчі та кількісні. Тарифи слід
відносити до розподільчих податків, оскільки спочатку визначається сума витрат за послугами, а потім вона
ділиться між платниками. За ознакою залежності від
одного податку інших податків є податки, які мають
власні основи для розрахунку та які мають загальний
об’єкт оподаткування. Тарифи мають власну основу
для розрахунку.
За ознакою методу встановлення ставок податків тарифи є фіксованими платежами, розраховуються у гривнях до відповідних натуральних показників. За ознакою присутності у правилах розрахунку податку умови застосування мінімальної чи максимальної суми податку, що підлягає сплаті, можна
виділити безумовні податки та умовні. Тарифи є безумовними податками. За ознакою рівня тарифів виділяють низькі тарифи та високі тарифи.
За ознакою місцезнаходження отримувача
ЖКП є тарифи у великих містах та тарифи в невеликих населених пунктах. За ознакою джерела сплати
тарифу є тариф, який сплачується самостійно домогосподарством, і тариф, який сплачується частково за
рахунок субсидії, якщо витрати на оплату послуг ЖКГ
перевищують частину його сукупного доходу. За ознакою місцезнаходження людини, де їй надаються
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лу, є тарифи за послуги з проживання, за послуги з
роботи, за послуги з відпочинку [1, с. 7].
За ознакою самостійності сплати є тарифи, що
сплачуються індивідуально, і такі, які розраховані окремо спеціалізованими підприємствами, але сплачуються у складі квартирної плати (за обслуговування
ліфтів, вивезення сміття) [1, с. 21].
За ознакою функціонального призначення всіх
існуючих ЖКП є тарифи з електрики, пралень, міського пасажирського транспорту, газозабезпечення, електрозабезпечення, пожежної охорони, готельного господарства, теплоенергетики, централізованого водопостачання, водовідведення, санітарної очистки міста,
обслуговування житла, експлуатації житлового фонду, дорожньо-мостового господарства, зовнішнього
освітлення, похоронної справи, ліфтового господарства, управління комунальним господарством і т. д.
[1, с. 16 — 18].
Згідно з п. 1-4, ч. 1, ст. 13 ЗУ «Про ЖКП» за
ознакою функціонального призначення визначених Законом про ЖКП є ціни/тарифи: 1) за комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води,
водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів
тощо); 2) за послуги з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення
місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо); 3) за послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання
послуг, контроль виконання умов договору тощо); 4) за
послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх
реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо) [3].
За даними української статистики доходи населення за 2008 р. склали 850,232 млрд. грн., нараховано населенню України до оплати ЖКП 21,377 млрд. грн. (без
урахування електроенергії, міського транспорту, послуг
з поховання, пралень і т. д.); оплачено населенням 20,406
млрд. грн. (із газопостачання 6,038 млрд. грн, із централізованого опалення — 6,486 млрд. грн., із водопостачання та водовідведення — 3,730 млрд. грн., із утримання будинків — 3,980 млрд. грн., із вивезення побутових відходів — 0,172 млрд. грн.); за електропостачання оплачено населенням 5,986 млрд. грн., сума основних послуг складає 26,392 млрд. грн. (20,406 + 5,986),
а їх частка у сумі доходів (витрат) населення складає
3,104 % (26,392 * 100 % / 850,232) [10].
За ознакою диференціації об’єкту ЖКП, наприк91
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лад, диференціації типу житла є тарифи з будинків, призначених для постійного проживання людей, та тарифи,
призначені для проживання людей протягом терміну
роботи або навчання (гуртожитки) [1, с. 34 — 35]; при
диференціації типу житла виділяють також тарифи для
7-9-ти поверхових будинків з ліфтом, тарифи для 5-ти
поверхових будинків упоряджених без ліфта; тарифи
для частково упоряджених будинків, тарифи для неупоряджених будинків; при диференціації типу теплопостачання виділяють у складі тарифу на гаряче водопостачання тариф на підігрів (у м. Сімферополь) та тариф на гаряче водопостачання (у м. Луганськ) [9].
За ознакою значення ЖКП є ціни/тарифи на комунальні послуги першої групи (комунальні послуги з
постачання електроенергії та природного газу, тарифи
на які затверджуються центральними органами управління), другої групи (послуги з утримання будинків,
споруд, прибудинкових територій, централізованого постачання холодної води, водовідведення, централізованого опалення та постачання гарячої води, прибирання,
вивезення та знешкодження побутових відходів, тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування) [1, с. 94] та ціни/тарифи, запропоновані при укладенні договору на ЖКП третьої групи.
Згідно з п. 4, ч. 1, ст. 2 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою урахування досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей відповідного регіону та технічних можливостей є тарифи,
які ураховують ці показники [3]. Згідно з п. 3, ч. 1,
ст. 5 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою урахування розроблених науково обґрунтованих нормативів витрат та
втрат ресурсів, що використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні ЖКП є
ціни/тарифи, які враховують ці нормативи [3].
Згідно з п. 5, ч. 1, ст. 20 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою можливості зменшення розміру плати за тарифом є ціни/тарифи, які зменшують розмір плати за
надані послуги у випадку їх ненадання, надання не в
повному обсязі, зниження їх якості [3]. Згідно з п. 6,
ч. 1, ст. 20 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою можливості
несплати платежу є ціни/тарифи, які не сплачуються
за період тимчасової відсутності споживача, членів
його сім’ї, і фактичної відсутності ЖКП [3].
Згідно з п. 3, ч. 1, ст. 30 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою відповідності рівня цін/тарифів розміру обґрунтованих витрат на виробництво ЖКП є ціни/тарифи, які відповідають рівню обґрунтованих витрат на
виробництво ЖКП [3]. Згідно з п. 5, ч. 1, ст. 30 ЗУ
«Про ЖКП» за ознакою відповідності цін/тарифів
ЖКП наявності, кількості та якості таких послуг є
ціни/тарифи, які відповідають наявності, кількості та
якості ЖКП [3].
Згідно з п. 7, ч. 1, ст. 30 ЗУ «Про ЖКП» за

ознакою соціального захисту населення є ціни/тарифи, які ростуть повільніше, ніж доходи населення
[3]. Згідно з ч. 3, 4 ст. 31 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
рівня затвердження цін/тарифів залежно від економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
є ціни/тарифи, які органи місцевого самоврядування
затверджують в розмірі економічно обґрунтованих
витрат на їх виробництво і є ціни/тарифи, які органи
місцевого самоврядування затверджують нижчими
від розміру вказаних витрат на їх виробництво, і у
такому випадку зобов’язані відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виконавцям/виробникам
відповідну різницю [3].
Згідно з ч. 7, ст. 31 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
змінюваності цін/тарифів є ціни/тарифи, які змінюються впродовж певного періоду [3] і згідно п. 36,
37, р. ІІІ Порядку формування тарифів ціни/тарифи,
які не змінюються впродовж певного періоду, наприклад, є тарифи, які включають витрати на здійснення
капітальних вкладень, фіксуються на строк, передбачений для виконання програми розвитку [2].
Згідно з ч. 8, ст. 31 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
зобов’язання відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені змінами цін/тарифів, є ціни/тарифи, які
змінюються на послуги/товари центральними органами виконавчої влади, що може призвести до непередбачених витрат виконавців/виробників, і ці органи зобов’язані відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені такими змінами, протягом поточного фінансового року та до затвердження нового бюджету [3] і
відповідно ціни/тарифи, які не змінюються на послуги/товари цими органами влади.
Згідно з ч. 1, ст. 32 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
періодичності нарахування за тарифом є плата за
ЖКП, яка нараховується щомісячно до договору, коли
лічильники не встановлені [3]; плата, яка нараховується
за інший період (щосекундно, щохвилинно і т. д.), коли
встановлені засоби обліку; плата, яка нараховується
без врахування часу за фактом користування послугою (тариф у міському транспорті).
Згідно з ч. 2, ст. 32 ЗУ «Про ЖКП» за ознакою
основи для розрахунку розміру плати за комунальні
послуги є плата, яка розраховується зважаючи на
розмір затверджених цін/тарифів; плата, яка розраховується з показань засобів обліку; плата, яка розраховується за затвердженими нормами [3].
Згідно з п. 2-1, р. І Порядку формування тарифів
за ознакою включення витрат до розрахунку тарифів
є тарифи, у які включені витрати, які включаються до
валових витрат, та тарифи, у які не включаються витрати, які не включаються до валових витрат або перевищують визначені Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» розміри [2].
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Згідно з п. 3, р. ІІ Порядку формування тарифів
за ознакою показників, які лежать в основі формування тарифів, є тарифи на основі річних планів виробництва і надання послуг і економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих норм витрат ресурсів, технічно-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і
зборів та цін у плановому періоді, установлених на
підставі прогнозних індексів цін виробників продукції
[2]; є тарифи на основі фактичної собівартості (без ПДВ),
яка станом на 1.07.2009 р. для підприємств з водопостачання (м. Луганськ) склала 4,94 грн./м3 [9].
За ознакою можливості застосування інтервальних меж при розрахунку тарифів є єдиний тариф, сезонний тариф та двоставковий тариф. Наприклад, за тарифами на послуги теплопостачання станом
на 1.07.2009 р. у м. Сімферополь для населення діє
тариф на теплову енергію з ПДВ 209,74 грн./Гкал, тариф на опалення є єдиним: 2,17 грн./м2 площі; у
м. Донецьку для населення діє тариф на теплову енергію з ПДВ 236,25 грн./Гкал, тариф на опалення є сезонним: 6,2 грн./м2 площі; у м. Луганську для населення діє тариф на теплову енергію з ПДВ 279,51 грн./Гкал,
тариф на опалення є двоставковим, 1,37/4,09 грн./м2
площі [9].
Згідно з п. 9 — п. 26, р. ІІІ Порядку формування
тарифів за ознакою складових частин повної планової собівартості тарифу, є тариф у частині витрат з
операційної діяльності, у тому числі планової собівартості реалізованих послуг; тариф у частині адміністративних витрат; тариф у частині витрат із збуту послуг;
тариф у частині інших витрат з операційної діяльності;
тариф у частині фінансових витрат [2].
Згідно з п. 27 — п. 34, р. ІІІ Порядку формування тарифів за ознакою порядку розрахунку тарифу,
наприклад, для послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, є тариф у частині визначення розміру економічно обґрунтованих планових витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги; тариф у частині групування індивідуальних складових в окремі статті витрат; тариф у частині визначення розміру витрат за окремою статтею у
грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання; тариф у частині визначення розміру групи
витрат у розрахунку на одиницю калькулювання; тариф у частині визначення повної планової собівартості
одиниці послуги; тариф, у якому додається величина
витрат капітальних вкладень, податку на прибуток; тариф збільшується на ПДВ [2].
За ознакою натуральної одиниці послуг чи користувача послуг, з яких буде нараховуватися плата за тарифом, є у тарифах на послуги водовідведення тариф на 1 м3 стоків, для м. Луганськ для насеЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

лення це з ПДВ 2,76 грн./1 м3 стоків; у тарифах на
послуги водопостачання тариф на 1 м куб води, для
населення м. Луганська це з ПДВ 3,9 грн/1 м3 води
(коли є засоби обліку); у тарифах на послуги водопостачання виділяють тариф на 1 особу в місяць, для м.
Луганська для населення це з ПДВ 22,62 грн/на 1 особу
в місяць (коли відсутні засоби обліку) [9].
Згідно з п. 38, р. ІІІ Порядку формування тарифів за ознакою причин зміни тарифу виділяють тарифи, відкориговані у разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), рівня заробітної плати відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод,
ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і
зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси [2].
Згідно з п. 38 — п. 41, р. ІІІ Порядку формування тарифів за ознакою порядку коригування тарифів
є тариф, відкоригований лише тільки за тими індивідуальними складовими витрат, за якими відбулися
цінові зміни у бік збільшення або зменшення із механізмом коригування: розраховується індекс зміни цін
індивідуальної складової витрат; визначається груповий індекс зміни кожного елемента собівартості; коригування на статті витрат, що включаються до повної
планової собівартості послуг [2].
Згідно з п. 42 — 51, р. ІІІ Порядку формування
тарифів за ознакою застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного
рівня виділяють тарифи із установленим їх граничним
рівнем (з метою здійснення підприємством заходів з
ресурсо- та енергозбереження) та без установлення їх
такого рівня [2].
Усі виведені ознаки (табл. 1) можуть стосуватися одного виду тарифу, він може бути одночасно тарифом, визначеним судом, доступним, з будинків,
призначених для постійного проживання людей, який
знижується у випадку погіршення якості послуг; тарифом без ПДВ і т. д.
Висновки. Тарифи як непрямі податки на споживання з предметів зовнішнього користування людини, які стягуються всередині держави, теоретично
слід відносити до внутрішніх податків на товари і послуги, на практиці ці суми показують у бюджетах як
неподаткові надходження, за кодом 25010100.
Установлено, що в комунальних чи приватних
монополіях існує доходна монополія, подібна
фіскальній монополії, яку слід визнавати видом непрямого оподаткування. Зроблено акцент на непрорахованості застосування нарахування одного непрямого податку (ПДВ) на інший (плата за ЖКП). Класифікація тарифів здійснена за 50 ознаками, що дозволить класифікувати один вид тарифу за 50 ознака93
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Таблиця 1
Класифікаційні ознаки тарифів

Особи, які формують та отримують платежі за тарифами
1. Наявність регулювання цін та тарифів на ЖКП
2. Затвердження тарифів в установленому законом порядку
3. Особа, яка визначає порядок формування цін/тарифів на вид ЖКП
4. Особа, яка визначає чи затверджує ціни/тарифи
5. Участь у формуванні та затвердженні цін/тарифів судових органів
6. Форма оподаткування
7. Особи, які здійснюють контроль цін/тарифів
8. Особи, які формують державну політику щодо встановлення цін
9. Спосіб отримання тарифів до відповідного бюджету
Особи, які сплачують платежі за тарифами та отримують послуги за тарифами
10. Участь тарифу в процесах відтворення
11. Інтереси яких представників переважають у суспільстві
12. Доступність ЖКП для всіх споживачів та рівність правових гарантій
13. Відкритість, доступність та прозорість структури цін/тарифів для споживачів та суспільства
14. Платник
Об’єкти, що леж ать в основі рівня тарифів
15. Місця збирання непрямих податків
16. Спосіб оцінки податкового об’єкту
17. Установлення податкових зобов’язань
18. Залежність від одного податку інших податків
19. Метод встановлення ставок податків
20. Присутність у правилах розрахунку податку умови застосування мінімальної чи максимальної
суми податку, що підлягає сплаті
21. Рівень тарифів
22. Місцезнаходження отримувача ЖКП
23. Джерела сплати тарифу
24. Місцезнаходження людини, де їй надаються послуги, залежно від її життєво-виробничого циклу
25. Самостійність сплати
26. Функціональне призначення всіх існуючих ЖКП
27. Функціональне призначення визначених Законом про ЖКП
28. Диференціація об’єктів ЖКП
29. Значення ЖКП за групами
30. Урахування досягнутого рівня соціально-економічного розвитку, природних особливостей
відповідного регіону та технічних можливостей
31. Урахування розроблених науково обґрунтованих нормативів витрат та втрат ресурсів, що
використовуються при виробництві, транспортуванні та постачанні ЖКП
32. Можливість зменшення розміру плати за тарифом
33. Можливість несплати платежу
34. Відповідність рівня цін/тарифів розміру обґрунтованих витрат на виробництво ЖКП
35. Відповідність цін/тарифів ЖКП наявності, кількості та якості таких послуг
36. Соціальний захист населення
37. Рівень затвердження цін/тарифів залежно від економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво
38. Змінюваність цін/тарифів
39. Зобов’язання відшкодувати в повному обсязі збитки, зумовлені змінами цін/тарифів
40. Періодичність нарахування за тарифом
41. Основа для розрахунку розміру плати за комунальні послуги
42. Включення витрат до розрахунку тарифів
43. Показники, які лежать в основі формування тарифів
44. Можливість застосування інтервальних меж при розрахунку тарифів
45. Складові частини повної планової собівартості тарифу
46. Порядок розрахунку тарифу
47. Натуральні одиниці послуг чи користувача послуг, з яких буде нараховуватися плата за тарифом
48. Причини зміни тарифу
49. Порядок коригування тарифів
50. Застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня
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ми й аналізувати весь спектр причинно-наслідкових
зв’язків при його застосуванні в комунальній економіці країни.

Ціпура В. Л. Класифікаційні ознаки тарифів
Тарифи як непрямі податки на споживання з предметів зовнішнього користування людини, які стягуються всередині держави, за теорією слід відносити до
внутрішніх податків на товари й послуги, на практиці
ці суми показують у бюджетах як неподаткові надходження за кодом 25010100. Установлено, що в комунальних чи приватних монополій існує доходна монополія, подібна фіскальній монополії, яка є видом непрямого оподаткування. Узагальнена класифікація тарифів здійснена за 50 ознаками.
Ключові слова: тариф, податок, ціна, дохідна
монополія, житлово-комунальні послуги.
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Ципура В. Л. Классификационные признаки
тарифов
Тарифы как непрямые налоги на потребление с
предметов внешнего пользования человека, которые
взимаются внутри государства, по теории следует относить к внутренним налогам на товары и услуги, на
практике эти суммы показывают в бюджетах как неналоговые поступления по коду 25010100. Установлено, что в коммунальных или частных монополий
существует доходная монополия, подобная фискальной монополии, которая является видом непрямого
налогообложения. Обобщенная классификация тарифов осуществлена по 50 признакам.
Ключевые слова: тариф, налог, цена, доходная
монополия, жилищно-коммунальные услуги
Tsipura V. L. Classification features of tariffs
Tariffs are indirect taxes on a consumption from
the goods of the external use of man, which are
collected inside the state, it follows to attribute to the
internal taxes on goods and services in theory and these
sum show in budgets as nontax income, on the code
25010100 in practice. It is set that communal or private
monopolies have an income monopoly, similar to the
fiscal monopoly, which is the type of indirect taxation.
The generalized classification of tariffs is carried out
by 50 features.
Key words: tariff, tax, price, income monopoly,
communal services.
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ НА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України однією з найуразливіших її
галузей є промисловість. На діяльність промислових
підприємств негативно впливають такі фактори, як
відсутність реальних інвестицій, занадто високий знос
основних фондів, недосконала податкова політика та
інше. Для підтримки стійкого фінансового стану і платоспроможності промислових підприємств, поряд з
подоланням перерахованих факторів, необхідно приділяти більше уваги питанням фінансового менеджменту в
сфері управління структурою й вартістю капіталу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з питань
структури капіталу розкрито в роботах І.А. Бланка,
Л.А. Коваленко, В.В. Ковальова, І.І. Мазура,
Н.Б. Рудика [1; 2; 3; 4; 5]. Вагомий внесок у дослідження й розробку питань щодо впливу фінансового
левериджу в структурі капіталу та в структурі активів
на фінансово-економічний стан підприємства зробив
російський учений А.В. Грачов [6].
Метою статті є дослідження залежності фінансово-економічного стану промислового підприємства
від структури капіталу. Для аналізу обрано українське підприємство Закрите акціонерне товариство
«Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька».
Виклад основного матеріалу. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» баланс — звіт
про фінансовий стан підприємства, який відображає
на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал [7, с. 10]. За структурою баланс складається з
двох частин — активу й пасиву. Активи балансу відображають майно підприємства (а саме його форму), а
пасиви показують джерела формування майна, тобто
його зміст. Єдність форми та змісту майна розкриває
така економічна дефініція, як капітал [6].
У сучасній економічній науці існує багато визначень категорії «капітал». В.В. Ковальов виділяє три основні підходи до трактування поняття «капітал»: економічний, бухгалтерський та обліково-аналітичний [3].
Економічний підхід характеризується визначенням капіталу з погляду вартості засобів виробництва,
що є у наявності. І.А. Бланк дає таке визначення капіталу: «Це накопичений доход шляхом зберігань запас економічних благ у формі грошових коштів і ре-

альних капітальних товарів, що залучаються його
власниками в економічний процес як інвестиційний
ресурс та фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язані з факторами часу, риску й ліквідності» [1, с. 280].
У рамках бухгалтерського підходу під капіталом
розуміється інтерес власників у його активах. У цьому
випадку капітал розглядається як різниця між сумою
активів і зобов’язань підприємства, тобто чисті активи.
Обліково-аналітичний підхід об’єднує наведені
вище підходи. З одного боку, капітал розглядається
як деяке майно, що є в розпорядженні підприємства,
а з іншого — відображає джерела формування цього
майна [3]. Подібне поясненне виявлено з аналізу структури балансу, тобто єдності форми і змісту майна
підприємства.
Фінансовий аналіз майна підприємства і відповідно джерел фінансування дозволяє встановити
структуру капіталу (власного й позикового), а також
їх питому вагу в загальній сумі капіталу підприємства.
При цьому необхідно відзначити, що правильність формування структурних показників капіталу підприємства є необхідною, але недостатньою умовою ефективного його функціонування, оскільки підприємства,
що мають однакову структуру капіталу, можуть мати
зовсім різний фінансово-економічний стан [4].
Наведемо трактовку поняття «структура капіталу», яку пропонує І.А. Бланк. «Структура капіталу —
відношення всіх форм власних і позикових фінансових ресурсів, що використовуються підприємством у
процесі своєї господарської діяльності для фінансування активів» [1, с. 281].
Схематично структура капіталу представлено на
рисунку 1, де показується взаємозв’язок між напрямами розміщення капіталу та джерелами його формування [2; 4].
Для деталізації структури капіталу розглянемо
найбільш значущу для підприємства його складову
— власний капітал. Відповідно до П(С)БО 1 власний
капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань [7, с. 10].
Іноді власний капітал називають реальним. Реальний,
або власний капітал, як правило, відрізняється від статутного капіталу та включає статутний капітал, резер96
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Капітал
підприємства

Власний капітал

Позиковий капітал

Основний капітал
(необоротні активи)

Основні засоби

Довгострокові зобов’язання
(довгостроковий позиковий
капітал)

Оборотний капітал
(оборотні активи)

Оборотні виробничі фонди

Короткострокові
зобов’язання
(короткостроковий позиковий
капітал)

Фонди обігу
— постійний (перманентний) капітал;
— змінний капітал.

Рис. 1. Графічне зображення структури капіталу підприємства

вний капітал, капіталізований прибуток, додатковий
вкладений капітал, інший додатковий капітал. Слід також відзначити, що ефективність господарювання
підприємства впливає на співвідношення між реальними активами й статутним капіталом: неефективне
призводить до збитків (і як наслідок — до зменшення
активів відносно статутного капіталу), ефективне —
до перевищення власного (реального) капіталу над статутним капіталом [5].
Як було сказано вище, активи підприємства (А)
представлені у вигляді майна за формою (МФ), а капітал (К) відображає майно за змістом (МЗ). Розглянемо цей опис майна докладніше.
Відповідно до структури, що наведена на рисунку 1, капітал підприємства складається з власного (ВК)
і позикового (ПК) капіталу, що в формалізованому
вигляді представлено таким чином:
К (МЗ) = ВК + ПК.
(1)
Майно підприємства має як грошову (фінансову),
так й негрошову (реальну) форму. Відповідно до цього
положення активи можуть бути фінансовими (АФ) та
реальними (АР). Склад активів у цьому випадку можна представити рівнянням:
А (МФ) = АФ + АР.
(2)
До складу фінансових активів (АФ) входять грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іноземній валюті (у касі та на розрахунковому рахунку);
поточні фінансові інвестиції; інші оборотні активи, які
виражені в грошовій формі або їх ліквідність достатньо висока.
Реальні активи (АР) включають необоротні активи й частину оборотних активів — виробничі запаси,
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незавершене виробництво; готову продукцію й товари,
витрати майбутніх періодів та інші запаси. До цієї групи
також відносять податок на додану вартість і всю дебіторську заборгованість, у тому числі аванси видані [3].
Такий розподіл активів показує ту частину майна підприємства, яка постає як платіжний засіб на
момент часу, тобто фінансові активи (активи в грошовій формі).
Виходячи з рівняння МЗ = МФ (одне й те саме
майно тільки з різних боків відображення) та А = К,
запишемо рівняння [6]:
МФ = МЗ = АФ + АР = ВК + ПК
(3)
Використовуючи рівняння (3), перетворимо графічне зображення структури капіталу в матричну форму (таблиця 1).
Розглянемо матричну форму структури капіталу
більш докладно.
Так, при перетині стовбців 2, 3 і рядків 1, 2 було
отримано нові складові капіталу підприємства (квадранти «1», «2», «4», «5»).
Квадрант «1» (ВКАР) показує, з одного боку, ту
частину власного капіталу, яка представлена в негрошовій формі, а з іншого — ті реальні активи, які сформовані за рахунок власного капіталу.
Квадрант «2» (ПКАР) показує ту частину реальних активів, яка пов’язана з позиковим капіталом.
Квадранти «3» (АР) і «6» (АФ) характеризують
загальну величину реальних і фінансових активів (майно в грошовій і негрошовій формі) відповідно.
Квадрант «4» (ВКАФ) представляє найбільший інтерес для зацікавлених сторін (власників, менеджерів
та кредиторів), оскільки при оцінці платоспроможності
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Таблиця 1
Матрична форма структури капіталу
Пасив
(майно за
змістом)

Власний
капітал

Позиковий
капітал

Усього

1

2

3

4

Реальні активи
1 (майно в
негрошовій формі)

ВКАР

ПКАР

АР

2

Фінансові активи
(майно в грошовій
формі)

ВКАФ

3

Усього

Актив
(майно за
формою)

1

4

ВК

ПКАФ

2

5

ПК
7

підприємства враховуються тільки власні активи в
грошовій формі. Таким чином, даний квадрант показує ту частину в складі майна підприємства в грошовій формі, що зафіксована у власному капіталі,
тобто являє собою власний грошовий капітал.
Квадрант «5» (ПКАФ) показує, з одного боку, ту
частину фінансових активів (майна в грошовій формі),
яка забезпечена позиковим капіталом, а з іншого —
яка частина позикового капіталу представлена в фінансових активах.
Квадранти «7» (ВК) і «8» (ПК) характеризують
загальну величину власного й позикового капіталу
відповідно.
Результативний квадрант «9» (К) показує величину загального (власного й позикового) капіталу
підприємства, що представлена в фінансових і реальних активах. Ця величина буде відповідати валюті
(підсумку) бухгалтерського балансу.
У фінансовому менеджменті для управління
фінансовою стійкістю підприємства, а також оптимізації структури капіталу використовують так звані
«структурні коефіцієнти» (методи левериджу).
Леверидж (від англ. «leverage» — важіль) означає фактор, незначна зміна якого може привести до суттєвої зміни результативних показників. У цьому випадку до уваги приймається тільки фінансовий леверидж,
який показує відношення позикового та власного кап-

3
АФ

6

К
8

9

італу. Ефект фінансового левериджу показує, на скільки
відсотків збільшується фінансова рентабельність (рентабельність власного капіталу) підприємства за рахунок залучення позикового капіталу [1; 2; 4].
Проте фінансовий леверидж у структурі капіталу
має обмежену дію. Це ствердження А.В. Грачов пояснює тим, що активи підприємства забезпечують його
платоспроможність й одночасно характеризуються
власною й позиковою складовою. Положення витікає
з аналізу таблиці 1, а також поняття «платоспроможність» — спроможність підприємства платити за
своїми боргами і зобов’язаннями на даний конкретний момент часу [3].
Таким чином, для досягнення фінансової
стійкості й підтримки рентабельності власного капіталу необхідною умовою є визначення не тільки оптимального співвідношення між власним і позиковим
капіталом (фінансовий леверидж в структурі капіталу), але й створення оптимального поєднання фінансових і реальних активів (фінансовий леверидж у
структурі активів).
Слід відзначити, що підприємство буде фінансово
стійким при дотриманні рівняння фінансового левериджу в структурі капіталу і в структурі активів, яке представлено в формалізованому вигляді таким чином:
ФЛК = ФЛА
ФЛК = ПК / ВК
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ФЛА= АФ / АР
або
ПК / ВК = АФ / АР,
(4)
де ФЛК — фінансовий леверидж у структурі капіталу;
ФЛА — фінансовий леверидж у структурі активів.
З цього положення витікає, що при використанні
фінансового левериджу як методу оптимізації структури капіталу необхідно враховувати також вплив
фінансового левериджу й у структурі активів, який
впливає на рентабельність власного капіталу та платоспроможність підприємства.
При розгляді питань оптимізації структури капіталу варто відзначити, що оптимізація структури капіталу шляхом зміни питомої ваги окремих джерел припускає, у першу чергу, зміну відношення складових
позикового капіталу (збільшення частки довгострокових і зменшення частки короткострокових позик).
Оскільки це питання не ставилось метою дослідження, для вирішення поставленої проблеми скористаємося матричною формою структури капіталу, використовуючи дані таблиці 1 і факторну модель
А.Д. Шеремета, представлену нижче:

427 разів. Найбільший розрив у значеннях цих левериджів спостерігається на кінець 2007 р., тобто на
початок 2008 р. (у 3942 рази). На кінець 2008 р. перевищення в значеннях левериджів складає 182 рази,
не вважаючи на значне збільшення одного й другого
левериджу в кінці 2008 р. порівняно з початковими
значеннями.
З метою оперативної оцінки фінансово-економічного стану ЗАТ «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» скористаємося методикою, яку пропонує
А.В. Грачов [6]: необхідно проранжувати показники
темпів росту (ТР) у такій нормативній послідовності:
ТРВК > ТРАФ > ТРМ > ТРАР > ТРПК
(6)
Слід відзначити, що кожному показнику (темпу
росту) відповідає певний нормативний ранг: власному капіталу (ТРВК) — 1; фінансовим активам (ТРАФ)
— 2; майну в цілому (ТРМ) — 3; реальним активам
(ТРАР) — 4; позиковому капіталу (ТРПК) — 5.
З метою практичного застосування методики підставимо фактичні значення темпів росту вказаних показників із таблиці 2, оцінимо за ними фактичні ранги, надамо
найбільшому темпу росту найбільший ранг — 1, а
найменшому темпу росту — найменший ранг — 5.
Використовуючи дані таблиці 2, було отримано
результати ранжування фактичних темпів росту
(табл. 3). З таблиці видно, що фактичні ранги за 2006
р. та 2008 р. збігаються.
Представимо отримані результаті на рисунку 2,
де нормативні ранги (N) розташовані на прямій, а фактичні (F) — відповідно до своїх значень.
За отриманими даними (рис. 2) видно, що будьяке відхилення фактичного рангу від нормативного того
чи іншого показника дозволяє виявити, який з фактичних темпів росту однойменного показника випереджує
або відстає від його нормативного значення. Порівняння фактичних рангів з нормативними дозволяє уявити
про фінансово-економічний стан підприємства.
Зробимо деякі висновки. За розташуванням фактичних рангів (рис. 2) на підприємстві ЗАТ
«Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» за
2006 р. та 2008 р. спостерігається значне випередження
темпів росту фінансових активів, що є позитивною тенденцією, проте відставання темпів росту власного
капіталу та прискорений розвиток позикового капіталу.
У результаті таких змін порушується баланс між
фінансовим левериджем у структурі капіталу і в
структурі активів, що може привести до втрати платоспроможності в довгостроковій перспективі.
Після того, як установлено відношення фінансового левериджу в структурі капіталу та структурі активів
для оцінки фінансово-економічного стану підприємства,
необхідно визначити умови росту власного капіталу. З
цією метою А.В. Грачов пропонує наступний вираз [6].

ВК ВК АФ ПК ВК АР . (5)
=
х
х
=
х
К
АФ ПК К
АР К
Це відношення дає об’єктивну оцінку фінансовому левериджу в структурі капіталу і в структурі
активів, а також характеризує економічний потенціал
для подальшого розвитку.
Таким чином, чим більша частка власного капіталу, тим при інших рівних умовах частка позикового
капіталу зменшується, тим самим зміцнюючи фінансовий стан підприємства. Отже, при наявності власних коштів (здебільшого в грошовій формі) підприємству легше буде відповідати за своїм зобов’язанням
і боргам.
Для обґрунтування наведеного вище положення
застосуємо на практичному прикладі факторну модель,
а також виявимо вплив фінансового левериджу (у
структурі капіталу і в структурі активів) на фінансово-економічний стан і платоспроможність підприємства (табл. 2). Джерело фактичного матеріалу — дані
фінансової звітності Закритого акціонерного товариства «Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька»
за 2006 — 2008 рр. [8].
Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити
висновок, що в 2006 — 2008 рр. фінансовий леверидж у структурі капіталу значно перевищував фінансовий леверидж у структурі активів.
Так, на початок 2006 р. фінансовий леверидж у
структурі капіталу перевищував фінансовий леверидж
у структурі активів у 422 рази, а на кінець року — у
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Таблиця 3
Відношення фактичних темпів росту й фактичних рангів

Показники

Фактичний
темп росту

ТРАФ

1,017

1,327

4,349

0,163

1,016

66,455

5

1

1

5

5

1

ТРМ
2006 р.
1,147
2007 р.
2,602
2008 р.
1,752
2006 р.
3
2007 р.
4
2008 р.
3

ТРАР

ТРПК

1,144

1,167

2,644

2,362

1,685

1,939

4

2

2

3

4

2

Темп росту

Фактичний
ранг

ТРВК

1

2

3

4

нормативний ранг

фактичний ранг у 2006 р.

фактичний ранг у 2007 р.

фактичний ранг у 2008 р.

5
Ранг

Рис. 2. Нормативні та фактичні ранги

ВК0 < ВК1 < М1,
(7)
де ВК0 — мінімальне значення власного капіталу
(ВК на початок звітного періоду);
ВК1 — значення власного капіталу на кінець
звітного періоду;
М1 — максимальне значення власного капіталу
(майно підприємства на кінець звітного періоду).
Ця умова означає, що власний капітал на кінець
звітного періоду знаходиться в зоні стійкого росту, при
цьому його величина може змінюватися від мінімальЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ного значення до максимального — залежно від величини позикової складової майна і відповідно величини фінансового левериджу. Проте, якщо ВК0 > ВК1,
то ріст власного капіталу суттєво сповільнюється та
має стійку тенденцію до зниження.
За даними фінансової звітності ЗАТ
«Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька» за
2008 р. дану умову дотримано:
10648 тис. грн. < 10821 тис. грн.< 92211 тис. грн.
Отже, для сприятливого розвитку ЗАТ
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«Гірничозбагачувальна фабрика «Краснолуцька», а
також покращення його фінансово-економічного стану
необхідно, щоб власний капітал знаходився в зоні
стійкого росту, зменшуючи тим самим негативний
вплив фінансового левериджу.
Таким чином, вищесказане дозволяє зробити
висновки:
— підприємство можна віднести до фінансово
стійкого, якщо у нього оптимальна структура капіталу;
— управляти структурою капіталу, тим самим
управляючи фінансовою стійкістю підприємства, недостатньо, оскільки необхідно грамотно користуватися фінансовим левериджем у структурі активів;
— фінансовий леверидж у структурі активів
впливає на платоспроможність підприємства в довгостроковому періоді;
— позитивно впливає на фінансово-економічний
стан підприємства дотримання балансу фінансового
левериджу в структурі капіталу (відношення позикового і власного капіталу) та структурі активів (відношення фінансових и реальних активів).
Подальшим напрямком дослідження є вивчення
ефекту від злиття і поглинань суб’єктів господарювання в результаті зміни структури капіталу.
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Анисимова Г.С. Вплив структури капіталу на
фінансово-економічний стан промислового
підприємства
Розкрито сутність поняття капіталу підприємства
та його структури, розглянуто фінансовий леверидж
у структурі капіталу та структурі активів, а також його
вплив на фінансово-економічний стан і платоспроможність промислового підприємства.
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в структуре капитала и в структуре активов, а также
его влияние на финансово-экономическое состояние и
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ
В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА
За умов формування ринкових відносин виникає потреба в переосмисленні традиційно сформованих підходів до визначення цілей, завдань та принципів
дієвого механізму інвестиційного розвитку підприємства, які в новій ситуації можуть і повинні стати провідною ланкою системи економічного розвитку
підприємства в цілому.
Нагальною ця проблема є і для традиційних галузей, зокрема металургії. Оскільки металургійне виробництво трудомістке і характеризується тривалим виробничим циклом за змістом та часом виконання, процес
управління інвестиційним розвитком металургійного
підприємства вимагає розробки та використання специфічних методів і прийомів, що відображають ці особливості і сприяють ухваленню управлінських рішень.
Метою роботи є визначення методичних основ
використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства.
Дослідженням питань програмного і програмноцільового планування присвячені роботи і вітчизняних,
і закордонних економістів. Вагомий внесок у
формування сучасного розуміння сутності програмноцільового підходу зробили такі вчені, як В.Ф. Бєсєдін
[1], А.В. Григорович [2], Ю.О. Дегтярьова [3],
Н.Л. Карданська [4], П.І.Кононенко [5], Д.М. Стеченко [6; 7], Р.М. Федоренко [8], М.В. Шарко [9].
Метод програмно-цiльового управління вперше
використаний у СРСР у серединi 20-х років XX ст. при
розробці Державного плану електрифiкацiї. Цей план
був широкомасштабною для того перiоду спробою комплексної розробки системи заходiв щодо рiзкого
збiльшення виробництва й використання електроенергiї
в кpaїнi. У цiлому, незважаючи на чимало труднощів,
значна частина цієї програми була успішно реалізована. У 40-х рр. основні ідеї цього пiдxоду були
використанi при розробці радянської атомної зброї, а в
50-х i 60-х рр. — при розробці систем ракетного озброєння й освоєння космосу. Позитивний досвід рiшення
цих проблем значною мірою вплинув на те, що згодом
намітилися спроби використання методів програмноЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

цільового управління для вирішення народногосподарських і науково-технічних проблем на загальнодержавному piвнi. Поступово програмно-цільовий пiдxiд
до вирішення економічних проблем став переважним
практично на всiх рівнях управління, а кiлькiсть розроблених програм неухильно множилася.
Існують принципові розходження застосування
програмно-цільового управління в рiзних типах
соцiально-економiчних систем. У планово-директивнiй
економiцi ефективність програмно-цільового управління досягалася завдяки органiзацiйнiй можливостi
об’єднати ресурси й виконавцiв для вирiшення проблеми. В умовах ринкового розвитку така центрaлiзацiя
забезпечується більш ефективно шляхом концентрацii
фiнансових pecypciв, що видiляються на рiшення проблеми. При цьому однак, як показав досвiд порівняльного використання програмно-цільового управлiння в
радянський перiод, однієї тільки органiзацiйної складової виявилося недостатньо для успiшного здiйснення
розроблених програм довгострокового розвитку.
Дiєвiсть програмно-цільових методів досягається завдяки посиленню горизонтальних зв’язків по
всьому життєвому циклі задуму, проектування i створення перспективних технологiй, продyктiв i систем.
Це посилення забезпечується введениям
оргaнiзацiйно-економiчного механізму орiєнтацiї проміжних цiлей на кiнцeві результати (пiдцiлi),
багатоварiантного аналiзу умов виконання окремих
робiт i етапів, погоджених з цiлями й економiчними
показниками програми мотивації виконавцiв робiт,
централiзацiї управлiння в руках органів управління
програмою і т. ін.
Суть методології програмно-цільового управління полягає в таких аспектах:
1) формування системи цілей управління та завдань вирішення кожної проблеми;
2) визначення шляхів вирішення завдань і вибору оптимального варіанта;
3) розробка програми або стратегічного плану
вирішення проблем, усунення перешкод для досягнення поставлених цілей;
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Рис.1. Фрагмент дерева цілей побудови моделі управління програмою інвестиційного розвитку підприємства

4) визначення необхідних ресурсів і строків виконання програми й досягнення кінцевої мети [10;11].
Використання програмно-цільового методу планування передбачає:
— визначення проблеми та формулювання цілей;
— розробку й реалізацію програми, спрямованої на досягнення цілей;
— систематичний контроль за якістю та результатами робіт, передбачених програмою;
— коригування заходів, спрямованих на реалізацію цілей [12 — 15].
Програмно-цільовий метод планування базується на таких основних принципах:
— принцип наскрізного планування;
— принцип планування на основі критеріїв
«вартість-ефективність»;
— принцип пролонгації програми в часі [8].

У методичному відношенні вихідним моментом
управління інвестиційним розвитком на основі програмно-цільового підходу є постановка обґрунтованої основної мети інвестиційної програми.
Кожне підприємство є багатоцільовою системою,
тому основна мета передбачає досягнення множини
підцілей та задач, рішення яких є засобом її досягнення. При цьому важливо чітко розподілити функції
підприємства в цілому та його окремих підрозділів,
визначити групу робіт, яку повинен виконати той чи
інший підрозділ, а також терміни її виконання.
Існують певні правила формування цілей, які позитивно оцінені практикою: при визначенні мети обов’язково враховувати джерела виникнення проблем,
можливі етапи їх розвитку і яка з них може стати основою для формулювання мети; що повинно бути зроблено для розв’язання проблеми й досягнення мети;
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КЕРУЮЧА ПРОГРАММА

КЕРІВНИК ПРОГРАМИ
Коректуюча
програма
Контролююча програма

Зовнішнє оточення

Координуюча
програма

Програма навчання

Виконуюча програма
Рис. 2. Блок-схема керуючої програми

передбачити узгодженість цієї мети з іншими цілями;
для кожної мети слід чітко визначити один найважливіший результат; указати терміни намічуваного досягнення мети (число, місяць, рік); по можливості визначити затрати на досягнення цілей, у тому числі потребу в матеріальних, фінансових і трудових ресурсах; установити контрольні, оперативні й кінцеві критерії, які будуть використані для оцінки ступеня досягнення мети.
Виділити підмети (завдання) першого, другого й
наступних рівнів, які водночас є засобами досягнення цілей вищого рівня, дозволяє методологія «дерева
цілей». Тобто для конкретизації мети її необхідно розчленити на складові у вигляді дерева цілей.
При розробці цільових елементів принципове
значення має правильне визначення цілей управління
інвестиційним розвитком і відповідно цілей формування моделі управління. За допомогою цієї сукупності цілей спрямовується і регулюється весь інвестиційний процес, здійснюваний на промисловому
підприємстві. Система цілей повинна мати чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої досягнення конЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

кретніших з них служить засобом реалізації більш
загальних (рис.1).
Безумовно, практика розробки й реалізації
інвестиційних програм повинна детальніше враховувати ряд принципових методичних позицій:
— уточнення місця й ролі цільових програм в
розробці й реалізації інвестиційної політики з урахуванням їх результативності;
— формулювання обов’язкових вимог до інвестиційних програм як за змістом заходів, так і за технологією реалізації;
— необхідність варіантної розробки програмних
цільових заходів в умовах підвищення ресурсної забезпеченості і зростання результативності;
— оцінка програмних можливостей реалізації
пріоритетів інвестиційної політики й обґрунтування доцільності конкурсного відбору програм;
— розрахунок, установлення й оцінка досягнення цільових індикативних показників програмного розвитку підприємства;
— організація контролю за ходом виконання, результативністю й ефективністю цільових програм;
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Рис. 4. Алгоритм прийняття обґрунтованого рішення щодо програми інвестиційного розвитку підприємства

— конкретизація відповідальності за реалізацію
цільових програм з урахуванням досягнення індикативних параметрів;
— організація міжпрограмної координації.
Ці заходи можуть розглядатися як інструмент інвестиційної політики тільки прза умови дотримання ряду
обов’язкових умов: легітимність, нормативність програм, реальність, варіантність, конкретність цілей і завдань, контрольованість і відповідальність конкретних
осіб і організацій за використання ресурсів, виконання окремих завдань і програми в цілому. Ці основні
методологічні принципи реалізуються за допомогою
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стадій інвестиційного програмування, що складають
«життєвий цикл» програми (проекту): програмування
— ідентифікація — структуризація — оцінка ефективності (коректування) — фінансування — забезпечення — реалізація — стадія здійснення програми — оцінка досягнутих результатів.
Програми за функціональною ознакою можна
розділити, насамперед, на виконуючі програми та
керівні. Виконуюча програма є об’єктом, а керівна —
суб’єктом управління.
Виконуюча програма розробляється для здійснення конкретних цілей і підцілей. У простій програмі
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виконуюча програма останнього рівня включає всі
операції, необхідні для здійснення головної мети. У
цьому випадку програми розробляються для кожного
рівня дерева цілей.
Програми, за допомогою яких досягається та або
інша мета, є сукупністю декількох видів виконуючих
підпрограм. У складних випадках, коли програми
носять комплексний характер, виникає необхідність в
розробці керуючих програм.
Під управлінням програмою слід розуміти сукупність операцій або функцій, за допомогою яких досягається оптимальність системи. З іншого боку, управління програмами означає, що об’єктом управлінської
діяльності є програми (підпрограми). Програма управління за аналогією з функціями управління включає
підпрограми: координація, контрол, корекція і навчання.
Програма, що управляє, забезпечує дієвість виконуючої програми за всіма показниками, її повноцінну роботу при досягненні цілей. Отже, програма, що
управляє, включається в роботу після того, як почне
діяти виконуюча програма. Зв’язок між окремими частинами (підпрограмами) програми управління відображений на рис. 2.
На основі розглянутого вище поділу програм на
ті, що «управляють» і «виконуючі», нами розроблена
модель трьохрівневої системи програмно-цільового
управління інвестиційним розвитком промислового
підприємства (рис. 3).
Відповідно до моделі на другому рівні управління відбувається відбір і ранжирування проектів згідно
з поставленою стратегічною метою, а також критеріїв
ефективності та результативності.
Як зазначалося вище, формування інвестиційних
програм передбачає здійснення вибору проектів із
числа альтернативних, що призведуть до виникнення
синергічного ефекту. При цьому моделі, що враховують альтернативні варіанти інвестування, повинні давати можливість розглядати різні способи досягнення
поставлених цілей і на основі цього — вибір оптимального варіанта.
Одним із шляхів вирішення проблем, що виникають при формуванні інвестиційних програм, є встановлення ієрархії інвестиційних альтернатив, що дозволяє вибрати пріоритетні напрямки інвестування.
Ієрархічний розподіл (ранжування) планованих інвестиційних проектів необхідно здійснювати на основі
обраного критеріального показника.
Виходячи з цього, нами розроблений алгоритм
прийняття обґрунтованого рішення щодо відбору альтернативних проектів до програми інвестиційного розвитку підприємства (рис. 4)
На третьому рівні моделі (рис. 3) відбувається
розподіл коштів інвестиційного бюджету між відібра-

ними проектами, що повинен базуватися на аналізі
«витрати — результати». Аналіз «витрати — результати» дозволяє приймати рішення за проектами, роблячи правильний вибір між різними напрямами використання ресурсів шляхом виявлення й оцінки витрат і
вигод так, щоб це дозволяло оцінити їх наслідки з
погляду реалізації цілей і завдань інвестиційного розвитку підприємства.
Зважаючи на вищевикладене, програмно-цільовий підхід спрямований на реалізацію складних, розрахованих на великий проміжок часу цілей, пов’язаних з використанням значних ресурсів, а саме —
програм інвестиційного розвитку металургійного
підприємства.
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використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку промислового підприємства
Управління інвестиційним розвитком металургійного підприємства потребує використання програмно-цільового підходу, що базується на науковообґрунтованому формулюванні цілей інвестиційного розвитку підприємства, комплексності заходів, визначення
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Гудзь П.В., Нечаева И.А. Методические основы использования программно-целевого подхода в управлении инвестиционной программой
развития промышленного предприятия
Управление инвестиционным развитием металлургического предприятия нуждается в использовании программно-целевого подхода, который базируется на научнообоснованной формулировке целей инвестиционного развития предприятия, комплексности
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
І. Введение. В условиях современной украинской экономической системы традиционные методы управления не обеспечивают ожидаемого эффекта, поскольку ориентированы в большей степени или на плановую экономику, свойственную социалистическим странам, или на рыночную среду
развитых стран, для которой характерна стабильность и устойчивость развития. Поэтому возникает
ряд новых требований к методам управления промышленным предприятием. Требуется синтезировать
обновление существующих систем управления,
быстро реагируя на изменяющиеся условия рыночной среды. Для промышленного предприятия свойственно наличие специфических рисков, которые
отсутствуют или в гораздо меньшей мере наличествуют в других отраслях.
Также в работах по управлению рисками промышленное предприятие не рассматривается с точки
зрения системного подхода, не учитываются особенности процессов, протекающих на промышленных
предприятиях и отличительные особенности методов
управления рисками для данных предприятий. Этим
обусловлена необходимость глубокого исследования
системного подхода к принятию решения при управлении рисками на промышленном предприятии.
Таким образом, прослеживается необходимость
разработки нового комплексного подхода к управлению специфическими рисками промышленного предприятия, что обуславливает актуальность данной работы. Вопросам совершенствования механизмов управления промышленными предприятиями были посвящены труды таких ученых, как А.И. Амоша, С. Бир,
И.А. Бланк,Н.Г. Чумаченко. Среди трудов, посвященных экономическим рискам, можно выделить работы
таких отечественных и зарубежных исследователей,
как Б.Н. Андрушкив, Р. Брейли, В.С. Князевский,
В. Ойгензихт, А.И. Орлов. Проблемами управления
рисками предприятий в условиях нестабильной экономической среды занимались отечественные и зарубежные ученые: В.М. Гринев, В.В. Витлинский,
В.В. Ковалев, С.И. Наконечный, К. Рэдхэд.
Однако несмотря на значительный объем публикаций по данной проблематике, задача построения
комплексной системы принятия решений по управлению промышленными предприятиями в условиях риска является недостаточно исследованной. В первую

очередь это касается концепции совершенствования
принятия решений в условиях риска, которая бы рассматривала проблемы управления рисками с точки
зрения системного подхода, обеспечивая согласованность всех аспектов решений по управлению рисками и их реализацию.
ІІ. Постановка задачи. Целью статьи является
выработка рекомендаций по организационному обеспечению внедрения концепции принятия решений при
управлении рисками промышленного предприятия
ЗАО «НГМЗ-БУР».
ІІІ. Результаты. Реализация концепции управления рисками промышленного предприятия предполагает ряд мероприятий по организационному обеспечению процесса управления рисками, в частности:
— организацию центра управления рисками промышленного предприятия;
— совершенствование бизнес-процессов, связанных с рисками;
— формирование системы обеспечения непрерывности управления рисками.
Последовательная реализация данных мероприятий позволит сформировать полноценную структуру
управления рисками (рис. 1).
Следует отметить, что организация центра управления рисками вовсе не подразумевает создание отдельного подразделения, основной задачей которого будет расчет рисков и рекомендации лица,
принимающего решение (ЛПР) в прочих подразделениях по их минимизации. Это так же бессмысленно, как создание отдельных центров-подразделений по управлению конкурентоспособностью,
адаптивностью, устойчивостью и прочими характеристиками предприятия. Управление рисками должно осуществляться существующими подразделениями и лицами, принимающими решения, в рамках существующих модернизированных (расширенных) бизнес-процессов. Но при этом ЛПР должны
в своей деятельности применять соответствующие
методы и механизмы, чтобы принятие решений учитывало имеющуюся неопределенность.
Участниками центра управления рисками являются:
— руководитель промышленного предприятия,
его заместитель, в обязанности которого входит определение стратегии предприятия или соответствующее
структурное подразделение, например, правление;
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Рис. 1. Состав мероприятий по внедрению концепции принятия решений управления рисками
промышленного предприятия

— высшие менеджеры предприятия, в ведении
которых находятся финансово-экономические и технологические вопросы;
— сотрудники или структурные подразделения, в
обязанности которых входит осуществление бизнеспроцессов, связанных с рисками в рамках снабжения,
производства и реализации промышленной продукции.
В частности, для ЗАО «НГМЗ-БУР» была разработана структура центра управления рисками, представленная на рис. 2.
Согласно предложенной структуре, обязанности
по реализации бизнес-процессов управлением рисками, связанными с контролем качества, необходимо
добавить в должностные инструкции нижеперечисленных сотрудников и подразделений.
Первый заместитель председателя правления определяет общую идеологию расчета допустимых норма брака с точки зрения имиджа и деловой репутации
предприятия.
Заместитель начальника тех. отдела по технологической части формирует предложения по совершенствованию системы контроля качества и необходимости модернизации производственных процессов и технологий.
Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

Отдел технического контроля осуществляет непосредственный контроль качества, собирает статистику, необходимую для функционирования имитационной модели.
Начальник технического контроля является промежуточным звеном между первым заместителем
председателя правления и прочими участниками системы контроля качества, формирует предложения для
окончательного утверждения.
Инженер по качеству обрабатывает статистические данные и осуществляет мониторинг качества производимой продукции.
Начальники цехов и участков собирают и формализуют всю необходимую первичную информацию.
Обязанности по реализации бизнес-процессов
управлением рисками, связанными со снабжением
производства, необходимо добавить в должностные
инструкции нижеперечисленных сотрудников и подразделений.
Заместитель главного инженера осуществляет общую координацию и руководство начальниками цехов и участков по вопросам снабжения.
Управление материально-технического обеспечения осуществляет непосредственные контакты с по-
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Рис.2. Структура центра управления рисками промышленного предприятия

ставщиками, определяет степень надежности поставщиков и целесообразность сотрудничества с ними.
Начальники цехов и участков формируют заявки
на сырье и материалы, необходимые для нормального
функционирования производственных подразделений, не
связанных с непосредственной реализацией плана производства продукции — проведение плановых и неплановых ремонтов, модернизация оборудования и т. п.
Заместитель председателя правления по экономике осуществляет общее руководство и координацию
между элементами подраздела управления рисками,
связанными со снабжением производства центра управления рисками промышленного предприятия.
Финансово-сбытовой отдел планирует финансовые потоки, связанные со снабжением производства.
Обязанности по реализации бизнес-процессов
управлением рисками, связанными с планированием
производства, необходимо добавить в должностные
инструкции нижеперечисленных сотрудников и подразделений.
Начальник производства определяет возможность
выполнения плана производства и необходимые для
этого мероприятия.
Финансово-сбытовой отдел формирует непосредственный план сбыта и производства продукции, согласовывает его с начальником производства.

Заместитель председателя правления по экономике осуществляет общее руководство и координацию
между элементами подраздела управления рисками,
связанными с планированием производства центра управления рисками промышленного предприятия.
Организация взаимодействия подразделений и
лиц, принимающих решения, может осуществляться
двумя основными путями. Первый включает в себя
разработку дополнительных норм бумажной отчетности, проведение специальных совещаний или включение в плановые совещания вопросов, посвященных
риску, добавление в должностные инструкции специальных пунктов, регулирующих взаимодействие подразделений и ЛПР. Но этот путь является довольно
трудоемким, он требует значительных изменений в
привычной идеологии работы сотрудников и значительного времени на привыкание, а эффективность его
невелика. Более эффективной является такая модернизация технологий работы ЛПР, чтобы процессы управления рисками были неотъемлемой частью основных должностных обязанностей. Достижение этого
возможно при условии широкого внедрения информационных технологий, в результате чего формирование специальных отчетов, постановка и решение
вопросов, связанных с управлением рисками, будет
происходит в полуавтоматическом режиме.
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Совершенствование бизнес-процессов, связанных с рисками, требует внедрение методов и моделей
оценки и управления рисками во все причастные бизнес-процессы предприятия.
Под бизнес-процессом понимается поток работы,
переходящий между сотрудниками или отделами. Процессы могут быть описаны на различных уровнях, с
разной степенью детализации, но они всегда имеют начало, определенное количество шагов посередине и
четко очерченный конец. Стандартного перечня процессов, который подошел бы любому предприятию нет,
поэтому совершенствование бизнес-процессов промышленного предприятия предполагает их первоначальное описание с учетом особенностей предприятия.
Описание бизнес-процессов даже на макроуровне
часто приводит к замечательным результатам, позволяющим глубже проникнуть внутрь явлений. Связи и взаимоотношения, которые игнорировались или не осознавались, неожиданно оказываются ключевыми для эффективного функционирования всего предприятия, не
говоря уже о процессах, к которым они относятся [1].
Совершенствование бизнес-процессов ЗАО
«НГМЗ-БУР», связанных с рисками, в рамках концепции управления рисками предполагает включение в них
подпроцессов, реализующих механизмы и модели.
Для отображения бизнес-процессов наиболее
известной и распространенной методикой является
методология структурного анализа SADT (Structured
Analysis and Design Technique). На основе этой методологии был принят стандарт моделирования бизнеспроцессов IDEF0, что принято в качестве стандарта в
нескольких международных организациях, в том числе
в НАТО и МВФ [3; 4].
С помощью наглядного графического языка IDEF0
изучаемая система предстает перед разработчиками и
аналитиками в виде набора взаимосвязанных функций
(функциональных блоков — в терминах IDEF0).
Методологию IDEF0 можно считать следующим
этапом развития хорошо известного графического языка описания функциональных систем SADT (Structured
Analysis and Design Teqnique). Исторически, IDEF0,
как стандарт, был разработан в 1981 году в рамках
обширной программы автоматизации промышленных
предприятий, которая носила обозначение ICAM
(Integrated Computer Aided Manufacturing) и была предложена департаментом Военно-Воздушных Сил США.
Собственно семейство стандартов IDEF унаследовало свое обозначение от названия этой программы
(IDEF=ICAM DEFinition). В процессе практической
реализации участники программы ICAM столкнулись
с необходимостью разработки новых методов анализа процессов взаимодействия в промышленных системах. При этом, кроме усовершенствованного набоЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ра функций для описания бизнес-процессов, одним
из требований к новому стандарту было наличие эффективной методологии взаимодействия в рамках
«аналитик-специалист». Другими словами, новый метод должен был обеспечить групповую работу над
созданием модели с непосредственным участием всех
аналитиков и специалистов, занятых в рамках проекта. В результате поиска соответствующих решений
родилась методология функционального моделирования IDEF0. C 1981 г. стандарт IDEF0 претерпел несколько незначительных изменений, в основном ограничивающего характера, и последняя его редакция
была выпущена в декабре 1993 г. Национальным институтом по стандарам и технологиям США (NIST)
[3; 4]. Поэтому для отображения бизнес-процессов
управления рисками с целью их совершенствования
целесообразно воспользоваться именно этим стандартом. В основе методологии отображения бизнес-процессов с помощью IDEF0 лежат ряд совиновных понятий: функционального блока, интерфейсной дуги,
декомпозиции и глоссария.
Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого — одного функционального блока с интерфейсными дугами, простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая
диаграмма с одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой и обозначается идентификатором «А-0». Диаграмма «А-0» для рассматриваемого бизнес-процесса представлена на рис. 3.
Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника и олицетворяет собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы.
При внедрении концепции управления рисками
промышленного предприятия на НГМЗ-БУР целью
является построение схемы бизнес-процесса «управление рисками» и согласование с ним остальных бизнес-процессов предприятия.
Каждая из четырех сторон функционального блока имеет своё определенное значение (роль), при этом
верхняя сторона имеет значение «Управление»; левая
сторона имеет значение «Вход»; правая сторона имеет
значение «Выход»; нижняя сторона имеет значение
«Механизм».
Следующий основной элемент — интерфейсные
дуги — также называют потоками или стрелками. Интерфейсная дуга отображает элемент системы, который обрабатывается функциональным блоком или
оказывает иное влияние на функцию, отображенную
данным функциональным блоком.
Для бизнес-процесса «управление рисками»
имеются следующие интерфейсные дуги.
Управление: 1) стратегические цели и задачи;
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Рис. 3. Бизнес-процесс управления рисками в формате IDEF0, диаграмма А-0

2) технические задания руководства; 3) технологические нормативы; 4) ГОСТы и ТУ по качеству промышленной продукции.
Вход: 1) информация о поставщиках; 2) оценки
влияния качества продукции на репутацию предприятия; 3) характеристика продукции предприятия; 4) характеристика транспортной системы предприятия; 5) прогноз маркетинговой ситуации.
Механизм: 1) механизм минимизации рисков потерь при снабжении производства промышленного
предприятия; 2) механизм минимизации риска при
планировании производства промышленного предприятия; 3) механизм снижения риска убытков от выпуска некачественной продукции; 4) центр управления рисками.
Выход: 1) план поставок; 2) перечень приоритетных поставщиков; 3) структура системы снабжения; 4) предложения по модернизации системы контроля качества; 5) предложения по модернизации производства.
Третьим основным понятием стандарта IDEF0
является декомпозиция (Decomposition). Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного

процесса на составляющие его функции. При этом
уровень детализации процесса определяется непосредственно разработчиком модели.
Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает
ее менее перегруженной и легко усваиваемой.
Результат декомпозиции бизнес-процесса «управление рисками» представлен на рис. 4.
В результате декомпозиции функциональный блок
«управление рисками» разбивается на пять блоков:
1) формирование системы снабжения;
2) планирование производства;
3) планирование снабжения;
4) контроль качества;
5) реформирование системы контроля качества.
При этом между ними добавляются две функциональных дуги:
1) план производства;
2) статистические данные.
План производства включает в себя перечень
продукции, которую необходимо произвести с граничными датами сдачи готовой продукции (табл. 1).
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Рис. 4. Бизнес-процесс управления рисками в формате IDEF0, диаграмма А0

По каждому виду продукции составляется набор документации, позволяющей произвести подетальное планирование производства.
В результате с помощью методов стохастического программирования может быть решена стандартная задача оптимизации с критерием минимизации
риска невыполнения плана.
Стохастическое программирование — это подход,
позволяющий учитывать неопределённость в оптимизационных моделях. Когда параметры известны только
в пределах определенных границ, как в данной задаче,
когда поставки сырья могут происходить в некоторые
промежутки времени с вероятностью задержки, один
подход к решению таких проблем называется робастной оптимизацией. Этот подход состоит в том, чтобы
найти решение, которое является допустимым для всех
таких данных и в некотором смысле оптимально. Модели стохастического программирования имеют подобный вид, но используют знание распределений вероятностей для данных или их оценок. Цель здесь состоит
в том, чтобы найти некоторое решение, которое является допустимым для всех (или почти всех) возможных
значений данных и максимизируют математическое
Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ожидание некоторой функции решений и случайных
переменных. В общем, такие модели формулируются,
решаются аналитически или численно, их результаты
анализируются, чтобы обеспечить полезную информацию для лиц, принимающих решения.
Так как управление рисками должно осуществляться в рамках обычной деятельности предприятия,
необходимо внедрение бизнес-процессов управления
рисками в стандартные бизнес-процессы предприятия. К числу таких процессов относятся [2; 5]: бизнес-процессы совершенствования и развития, бизнеспроцессы ведения основной деятельности, вспомогательные бизнес-процессы. В частности, для ЗАО
«НГМЗ-БУР» требуют усовершенствования следующие бизнес-процессы.
Бизнес-процессы совершенствования и развития:
определение концепции бизнеса и стратегии предприятия; стратегическое управление торговой маркой;
планирование и утверждение целей контроля качества;
совершенствование существующей продукции; управление качеством; улучшение процессов и систем;
Бизнес-процессы ведения основной деятельности:
— планирование и приобретение необходимых ре-
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Таблица 1
Базовый план производства

Наименование продукции

Конечная дата сдачи

Количество

продукции
УБШ-313

31.10.2008

2

УБШ-253

15.08.2008

1

УБШ-252

31.11.2008

4

сурсов (выбор и сертификация поставщиков, покупка сырья и материалов; управление процессом закупок; мониторинг поставок, доставка; обеспечение работы складов);
— производственные процессы (разработка календарного плана производства, перемещение материалов и ресурсов, обеспечение гарантии качества продукции/услуг);
— материально-техническое обеспечение сбыта
(организация отправки покупателю, выявление и планирование ресурсов, необходимых для выполнения
требований к обслуживанию, управление запасами,
обеспечение гарантий качества продукции, учет и отслеживание ограничений, накладываемых внешними
условиями);
— маркетинг и продажи (определение нужд и
потребностей потребителей, измерение удовлетворенности потребителей, отслеживание изменений на рынке или изменений в ожиданиях потребителей, рассмотрение гарантий и исков, работа с претензиями потребителей).
Формирование системы обеспечения непрерывности управления рисками предполагает внедрение практики мониторинга и контроля текущих рисков, а также
организация взаимодействия системы управления рисками с информационной системой ЗАО «НГМЗ-БУР».
Для успешного встраивания бизнес-процессов
управления рисками в систему бизнес-процессов ЗАО
«НГМЗ-БУР» предлагается использование системы
электронного документооборота, которая позволит
безболезненно внедрить проведение оценки рисков в
рамках принятия стандартных решений управления
предприятий.
Системы управления документами (СУД) обеспечивают процесс создания, управления доступом и
распространения больших объемов документов в
компьютерных сетях, а также обеспечивают контроль
над потоками документов в организации. Часто эти
документы хранятся в специальных хранилищах или
в иерархии файловой системы. Типы файлов, которые, как правило, поддерживают системы СУД,

включают текстовые документы, образы, электронные таблицы, аудио-, видеоданные и документы Web.
Общими возможностями систем СУД являются создание документов, управление доступом, преобразование и безопасность.
Система документооборота для промышленного
предприятия должна обеспечивать управление потоком работ, то есть обеспечивать движение неких объектов по заранее заданным маршрутам. На каждом этапе объект может меняться, поэтому его обозначают
словом работа. К работам могут быть привязаны документы, но при этом, несмотря на название «система документооборота», документы не являются основным объектом таких систем. С помощью таких
систем можно организовать определенные работы, для
которых заранее известны и могут быть прописаны
все этапы.
Каждая работа может иметь несколько статусов:
исполнение, отчет, утверждение, доработка, завершение.
Исполнение. Работа с такой темой приходит каждому исполнителю контрольного поручения. После
выполнения поручения исполнитель должен завершить
это задание.
Отчет. Такое задание приходит исполнителю в
случае, когда он завершил работу, но не ввел в систему обязательный отчет об исполнении поручения. При
получении такого задания исполнитель должен добавить в систему отчет, после чего завершить задание.
Утверждение. Это задание приходит контролеру
работы после того, как исполнитель поручения ввел
отчет в систему и завершил работу. Если контролер
считает поручение исполненным, он завершает работу, если нет — он отклоняет ее, после чего исполнитель получает работу «Доработка».
Доработка. При получении данной работы исполнитель должен выполнить какие-то дополнительные действия по реальному выполнению поручения, после чего
ввести новый отчет в систему и завершить работу.
Снятие с контроля. Задание с такой темой поступает сотрудникам организации, ответственным за
верхний уровень контроля исполнения поручений
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(как правило, это руководитель канцелярии или руководитель группы контроля поручений). Если претензий по выполнению контрольного поручения нет,
то задание завершается и контрольное поручение
получает статус «Исполнено». Если есть претензии,
задание отклоняется и поручение возвращается на
доработку исполнителю.
Таким образом, система управления документооборота позволит реализовывать разработанные механизмы и модели с минимальными изменениями существующих бизнес-процессов и организационной
структуры предприятия.
Проведенное исследование показало, что полученный в результате реализации разработанной в рамках концепции принятия управленческих решений в
условиях риска моделей и механизмов экономический эффект состоит из следующих составляющих:
— экономия за счет снижения задела в производстве;
— экономия за счет снижения транспортных затрат в результате оптимизации перевозок;
— экономия за счет уменьшения простоев и снижения расходов на оплату сверхурочной работы в результате более равномерного распределения трудовой
нагрузки;
— экономия в результате совершенствования системы контроля качества.
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Шиянов І. А. Організаційне забезпечення
впровадження концепції управління ризиками
промислового підприємства
Ефективне ухвалення рішень при управлінні ризиками є важливим чинником успіху для промислового підприємства. Упровадження концепції ухвалення рішень при управлінні ризиками промислового
підприємства важке без удосконалення організаційного забезпечення системи управління підприємством.
У рамках вирішення цієї проблеми були розроблені
схеми бізнес-процесів, пов’язані з управлінням в умовах ризику.
Ключові слова: управління ризиками, удосконалення бізнес-процесів, пов’язаних з ризиками, система забезпечення безперервності управління ризиками.
Шиянов И. А. Организационное обеспечение
внедрения концепции управления рисками промышленного предприятия
Эффективное принятие решений при управлении
рисками является важнейшим фактором успеха для
промышленного предприятия. Внедрение концепции
принятия решений при управлении рисками промышленного предприятия затруднительно без совершенствования организационного обеспечения системы
управления предприятием. В рамках решения данной
проблемы были разработаны схемы бизнес-процессов, связанных с управлением в условиях риска.
Ключевые слова: управление рисками, совершенствование бизнес-процессов связанных с рисками, система обеспечения непрерывности управления рисками.
Shiyanov I. A. Orgware of introduction of
conception of management risks of industrial
enterprise
Effective acceptance of decisions at a management
risks is the major factor of success for an industrial
enterprise. Introduction of conception of making decision
at a management the risks of industrial enterprise
difficultly without perfection of orgware of control
system by an enterprise. Within the framework of decision
of this problem the charts of biznes-processov, related
to the management in the conditions of risk were
developed.
Key words: management risks, perfection of biznesprocessov related to the risks, system of providing of
continuity of management risks.
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МОТИВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Изначально при формировании мотивационной
системы предполагается, что она принесет максимально эффективный результат.
Первым примененным на практике методом мотивации был метод «кнута и пряника». А одним из первых начал изучать проблему с экономической точки
зрения Адам Смит. На его концепцию «экономического человека» повлияло наблюдение за суровой реальностью. Когда большинство людей боролись за выживание, оправданным был вывод Адама Смита: «Человек всегда, когда ему будет представляться такая возможность, будет пробовать улучшить свое экономическое положение». Главным мотивом, по мнению Адама
Смита, является экономический интерес, стремление к
максимальной экономической выгоде, природное желание людей улучшить свое благосостояние [3, c.16].
Существенный вклад в развитие теорий мотивации внесли украинские ученые. М. Вольский считал
необходимым улучшать физические, моральные и интеллектуальные условия существования человека.
Г. Цехановецкий выступал против «экономического человека» Адама Смита, подчеркивая, что многие люди
пытаются улучшить свое положение не только благодаря собственному труду, но и за счет других. М. Туган-Барановский одним из первых вывел классификацию потребностей: 1) физиологические; 2) половые;
3) симптоматичные инстинкты и потребности; 4) альтруистские; 5) потребности практического характера. Он
придавал особое значение психологическим чувствам,
трудовым традициям, моральным и религиозным взглядам. Одним из первых проповедовал значимость духовности в развитии экономики [3, c.17].
Принципы мотивации А. Файоля:
1. Разделение труда, повышающее количество и
качество производимого продукта, сноровки, уверенности и точности, имеет собственную мотивирующую
силу, увеличивает склонность к данному виду деятельности и определяет предпочтения на работе;
2. Власть — ответственность. Имеется в виду делегирование полномочий в целях повышения ответственности подчиненных. Ответственность, пишет
Файоль, «есть род мужества, всюду очень ценимый.
Недостаток мужества и боязнь ответственности парализует множество начинаний и сводит на нет много
качеств, разрушая инициативность и снижая мотивацию» [10, c. 23].
3. Дисциплина по Файолю — добровольное следование достигнутому ранее соглашению. Дисципли-

на не как обязанности повиновения и усердия, а как
результат свободного обсуждения и затем — согласия сторон на определенные обстоятельства: «состояние дисциплины зависит от достоинства его руководителей, зло лежит в бездарности начальников» [10,
с. 24]; «предприятие обслуживалось бы очень дурно,
если бы повиновение достигалось лишь благодаря
боязни репрессий» [10, с. 102].
4. Единство распорядительства. Работник должен получать приказы только из одного руководящего центра, вышестоящий начальник не должен напрямую отдавать приказы исполнителю, минуя его непосредственного руководителя. Если такое случается, возникает дуализм распорядительства и целый ряд
негативных последствий: колебание у подчиненного,
смятение, обида, недовольство у оставленного в стороне начальника.
5. Единство дирекции. Имеется в виду единая
программа, преследующая общую для всех цель, как
необходимое условие координации и сложения усилий. Дух команды, сплоченность общностью цели как
бы придает дополнительные силы, мобилизует и подтягивает менее успешных.
6. Принцип подчинения частных интересов общим.
7. Вознаграждение персонала. «Оплата труда
должна быть справедливой и приносить удовлетворение и работнику и работодателю».
8. Принцип централизации. Оставив человеку роль
просто исполнителя, от него можно ждать только исполнения, но не инициативы и предприимчивости.
9. Порядок обеспечивает соответствие работника
своему месту. Кроме хорошего подбора персонала, он
предполагает еще и точное количественное равновесие
управляющих и управляемых. Когда человек видит на
своем заводе большое количество людей в администрации и ощущает свое полное бессилие повлиять на
сокращение, мотивация снижается.
10. Постоянство персонала. Работнику требуется
время, чтобы освоиться с новой функцией и научиться
успешно ее выполнять. Обучение и подготовка работника стоят слишком дорого и поэтому увольнение по
прихоти начальника — непозволительная роскошь.
11. Инициатива. «При прочих равных условиях
начальник, умеющий предоставлять инициативу своему персоналу, бесконечно превосходит начальника,
не умеющего этого делать» [10, с. 39].
12. Единение персонала. Для создания гармонии
и коллективизма, пишет Файоль, достаточно просто
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не сеять вражды, преодолеть соблазн действовать по
принципу «разделяй и властвуй», использовать способности всех и вознаграждать заслуги каждого, не
возбуждая ничьих ревнивых подозрений [2, с. 47].
Мотивация труда по Гаррингтону Эмерсону зависит от правильного типа организации, который способен свести на нет самые героические усилия участников производственного процесса: «Природные
наши богатства колоссальны, работники толковы и не
боятся труда, оборудование великолепно, но все эти
огромные преимущества в корне обесцениваются отвратительной организацией, дающей позорную непроизводительность» [21, с. 18].
Принципы, действующие в организации, по его
мнению, должны быть такие как:
1) Нормирование труда. «Хорошее нормированное исполнение дает рабочему личную радость, дает
ему все богатство активного проявления личных сил»
[21, с. 194]. Имеется в виду, что максимальная производительность дается не крайним мускульным напряжением при большой скорости, а приятным умственным и физическим подъемом, при котором исполнитель оказывается к концу работы в отличном состоянии. Не изнурительное напряжение сил работника, а
оптимальная организация трудового процесса, предоставляющая возможность добиться наивысшей производительности — высшая цель менеджмента [2, c. 53].
«Напряжение и производительность — это не только не
одно и тоже, но и вещи прямо противоположные. Работать напряженно — значит прилагать к делу максимальные усилия; работать производительно — значит
прилагать усилия минимальные» [21, с. 104];
2) Дисциплина и ее закономерности. Эмерсон
установил различия между дисциплиной «низшей»
(принуждения) и «высшей»;
3) Справедливое отношение к персоналу;
4) Нормализация условий труда;
5) Стандартные писаные инструкции. «Существует мнение, проповедуемое с большим пафосом, но
все же совершенно безграмотное, будто бы стандартные инструкции убивают в работнике инициативу. Но
в таком случае кажется, что лестница тоже убивает
инициативу в человеке, спускающемся с шестого этажа. Всякий, кому это нравится, может прыгать на землю в окно или спускаться по веревке, я же предполагаю ограниченность, здравый смысл, удобство и безопасность лестницы» [21, с. 202];
6) Вознаграждение за производительность. Размер вознаграждения должен быть тем больше, чем
выше производительность. Вознаграждение за производительность не сводится к денежной премии. «Денежная награда — это только одно из бесчисленных
проявлений принципа. Иногда человек бывает готов
умереть за улыбку. Гарибальди обещал своим сподвижникам голод, жажду, лишения, раны, тюрьму и
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смерть, но они шли за ним с восторгом и воодушевлением» [21, с. 214].
И в заключение, по Эмерсону, чтобы давать максимальные результаты и сопровождаться здоровым,
радостным подъемом, всякая человеческая работа
требует выполнения трех условий.
1. Работа должна доставлять удовольствие, она
должна быть не каторгой, а игрой. Человек должен
работать так, как мальчик учится кататься на велосипеде или на коньках, как девочка учится танцевать,
как автомобилист с восторгом нагоняет скорость.
2. Всякая работа должна иметь в виду определенный конец, она не должна быть неопределенной,
бесконечной лямкой, а давать такой-то результат в такой-то срок. Мы не выносим ни бесконечного дня, ни
бесконечной ночи, и то и другое подавляет и раздражает нас...» [21, с. 220].
3. Если работа выполняется при минимальных
усилиях и притом наилучшим способом, дающим к
определенному сроку указанную норму, то она делается радостной и радость эта увеличивается специальным вознаграждением за высокую производительность.
Научная организация труда и мотивация по
Ф.У. Тейлору, заключается:
1) в разработке научного фундамента для каждой отдельной операции;
2) в тщательном отборе рабочих, в обучении и
развитии каждого отдельного работника;
3) в сердечном сотрудничестве с рабочими для
достижения соответствия работы научным принципам;
4) в равномерном распределении труда и ответственности между администрацией и рабочими [9, с. 241].
Также, что касается мотивации, Тейлор в своих
трудах говорит:
а) о необходимости регулярно сообщать рабочему о его успехах;
б) о необходимости создания у рабочих перспективы повышения в должности и профессионального роста;
в) о том, что «возможность для каждого рабочего свободно высказать свое мнение и обсудить его
с хозяевами дороже любой благотворительности»;
г) о сотрудничестве: «они смотрели на своих
начальников, как на своих лучших друзей, не как на
погонщиков негров, заставляющих работать изо всех
сил за обычную небольшую плату, но как на друзей,
которые обучали их и помогали им зарабатывать гораздо большую плату, чем та, которую они получали
когда-либо в прежнее время. Было бы совершенно
безнадежным для кого бы то ни было попытаться возбудить вражду и раздоры между этими рабочими и их
предпринимателями» [9, с. 248];
д) о том, что главнейшей задачей управления
должно быть обеспечение максимальной прибыли для
предпринимателя в соединении с максимальным бла-
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госостоянием каждого работника: «Благосостояние
хозяина не может иметь места в течение долгого ряда
лет, если оно не сопровождается благосостоянием для
занятых в его предприятии рабочих» [9, с. 225];
е) о том, что «…следует ясно отдавать себе отчет в том, что ни в коем случае от рабочего не может
требоваться работа в таком темпе, который мог бы быть
вредным для его здоровья. Рабочий урок всегда должен быть урегулирован таким образом, что человек,
хорошо приспособленный для производства своей
работы, будет чувствовать себя великолепно, работая
таким образом в течение длинного ряда лет, и станет
счастливее и благополучнее вместо того, чтобы переутомляться своей работой» [9, с. 243].
Система Тейлора это, прежде всего, революция
в отношениях между начальником и рабочим, открытие и обоснование новой социальной роли руководителя. Принципиально новое понимание общественной,
государственной функции менеджера, как человека,
призванного «превращать слабых и нерадивых людей
в первоклассных рабочих», заключается в том, что
руководитель должен осознать себя специалистом по
формированию мотивации [2, c. 57].
Мотивация, по Генри Форду старшему, зависит
от начальника, который путает понятия властвование
и управление, вследствие чего происходит снижение
качества управления через утрату ответственности и,
стало быть, мотивации исполнителя. Описывая организацию управления железной дорогой, специально
купленной для перевозки автомобилей. Форд подводит итог: «Все работают, и никто не ограничивается
тем, что отдает приказания» [11, с. 346].
По поводу возможной демотивации Форд считал, что проблема внедрения инноваций — одна из
центральных: «Рабочие не любят никаких изменений,
которые не предложены ими самими» [11, с. 320]. То
есть прежде чем что-то менять, необходимо спросить
мнение коллектива.
По вопросу о сочетании твердой регламентации
работы с возможностью действовать по собственной
инициативе Форд считал: «Отсутствие в работе твердо установленных правил дает прекрасные результаты» [11, с. 347]; или: «Я убежден, что если дать людям свободу развития, они всегда приложат все силы
и все умения к той работе, которую они выполняют»
[11, с. 319].
Подводя итог, можно выделить слоган Генри
Форда: «Когда выгода для хозяина совпадает с выгодой для рабочих, работа становится более успешной,
приносящей удовлетворение, гордость, и возникает
связь смысла труда с моральными ценностями».
Подходы к мотивации Элтона Мейо возникли в
те времена, когда рядовые работники считались бездумными исполнителями, требующими строгого контроля руководства. Он сделал два больших открытия:

1) групповая динамика больше влияет на продуктивность труда, чем физические условия работы;
2) группа подчиняется неписаным правилам, ею
же установленным, даже в очень регламентированной трудовой среде.
В результате был сделан вывод, что отношение к
персоналу намного важнее физических условий, в
которых он работает. Мейо утверждал, что социальный
мир взрослых людей очень сложен и ориентирован в
основном на работу. Он говорил, что жалоба — это
не реакция на конкретный факт, а симптом общего
недовольства. Неформальные группы на рабочих местах обычно становятся решающей силой. Сотрудничество в команде не возникает само по себе, его следует планировать и развивать [5, c. 68].
Доктрина человеческих отношений возникла
благодаря теоретикам и пропагандистам новых отношений между людьми. Наиболее известными из них
стали Элтон Мейо, Дейл Карнеги и Джекоб Леви
Морено. Так как открытия Мейо уже описаны, остановимся конкретно на основных положениях доктрины человеческих отношений.
1) Организация — не только средство достижения экономических результатов. Она является объединением людей, преследующим морально-психологические цели: удовлетворенность, чувство участия,
чувство собственного достоинства, сотрудничество и
надежда на лучшее будущее.
2) Организация не должна подавлять личность,
в противном случае способность организации к саморазвитию и прогрессу ставится под угрозу.
3) Менеджмент должен быть основан на принципе «человек — главный объект внимания». Профессиональные обязанности менеджера должны непременно включать работу по улучшению взаимоотношений в группе и, следовательно, по обеспечению
оптимального самочувствия каждого сотрудника.
4) Забота об условиях жизни и обслуживании
работников не менее важна, чем стратегия и тактика
заработной платы. Благосостояние работников — это
не только средство восстановления сил и, следовательно, увеличения эффективности труда, но и средство создания личной удовлетворенности и формирования трудовой этики.
5) Классовый мир, разрешение социальных конфликтов и противоречий могут быть достигнуты через гуманизацию труда и применение социопсихических средств обеспечения эмоционального благополучия работающих по найму.
Теория X, предложенная Дугласом Мак-Грегором, представляет собой подход менеджеров, которые видят в подчиненных нерадивых работников, которых нужно заставлять или уговаривать работать. При
этом менеджер исходит из четырех предположений:
1) служащие испытывают органическую непри-
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язнь к своей работе и по мере возможности стремятся избежать ее;
2) поскольку служащие испытывают неприязнь к
своей работе, достичь поставленной цели можно, только принуждая, контролируя их или угрожая наказанием;
3) служащие стремятся избежать ответственности и предпочитают получать формальные указания;
4) большинство служащих выше всех остальных факторов, так или иначе связанных с работой,
ставят надежность и стабильность, демонстрируя лишь
минимальные амбиции.
Теория Y, также описана Д. Мак-Грегором, и
предполагает, что люди хотят работать и иметь к тому
стимулы. При этом менеджер исходит из таких предположений:
1) в глазах служащих работа может быть столь
же естественным времяпрепровождением, как отдых
или развлечения;
2) если служащие воспринимают цели, которые
перед ними ставит руководство, как свои собственные, личные цели, они способны сами направлять и
контролировать свои действия;
3) как правило, человек может научиться брать
на себя ответственность и даже стремиться к этому;
4) способность к принятию нестандартных, новаторских решений равномерно распределена между
всеми людьми, а не только между теми, кто занимает
руководящие посты.
В 1964 г., незадолго до своей смерти, Д. МакГрегор отвечал своим критикам, что теории X и Y
нельзя рассматривать как взаимоисключающие и что
в каждом конкретном случае необходимо принимать
во внимание особенности индивидуумов и организации. По мнению Д. Мак-Грегора, со временем появится теория Z — синтез теорий X и Y, и тут ученый не
ошибся, ибо современные истории успеха строятся
именно на сочетании индивидуальных и корпоративных потребностей [20, c. 105].
Теорию иерархии потребностей Абрахама Мас-

лоу от нижней ступени к верхней можно представить
так [12, c.40]:
— физиологические потребности — потребности в еде, питье, жилье, половых отношениях и прочие
«потребности тела»;
— потребности в безопасности — защита от возможного нанесения физического и морального вреда;
— потребности в аффилиации — чувство общности с другими людьми, чувство принадлежности к
той или иной группе, потребность в одобрении и признании со стороны других людей и дружба;
— потребности в уважении — потребность в самоуважении, независимости и достижении успехов, а
также общественный статус, признание и внимание
со стороны других людей;
— потребности в самоактуализации — стремление человека стать тем, кем позволяют стать его способности и возможности; включает в себя потребность
в росте и максимальной реализации собственного потенциала.
Схематично пирамида Маслоу представлена на
рисунке 1.
Согласно теории Маслоу, любые изображенные
потребности начинают мотивировать поведение только
после того, как удовлетворены потребности всех предыдущих уровней. В ситуации трудовой деятельности
это означает, что люди в первую очередь прикладывают усилия к удовлетворению неудовлетворенных потребностей самого низшего уровня. Человек, только
начинающий работать, возможно, стремится заработать
деньги, чтобы выплатить долги за получение образования и обеспечить себя пропитанием и жильем.
Теория потребностей ERG Клейтона Альдерфера
представляет собой переработанную иерархию потребностей Маслоу. Все потребности делятся на три категории: экзистенциальные (existence), социальные
(relatedness), развития (growth).
В отличие от Маслоу, Альдерфер отрицал иерархическое строение потребностей и необходимость их

Рис. 1. Иерархия потребностей Маслоу
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Гигиенические факторы влияют на
неудовлетворенность работой:
1) качество руководства;
2) заработная плата;
3) политика компании;
4) физические рабочие условия;
5) отношения с коллегами;
6) гарантированная занятость.
Высокая

Неудовлетворенность
работой

Мотивационные факторы влияют на
удовлетворенность работой:
1) продвижение по службе;
2) личный рост;
3) признание со стороны коллег и
начальства;
4) ответственность;
5) успех.
0

Удовлетворенность
работой

Высокая

Рис. 2. Двухфакторная теория [6, c. 57]

строго последовательного удовлетворения. Более того,
по мнению Альдерфера, человек может иметь одновременно несколько доминирующих потребностей.
А. Маслоу утверждал, что неудовлетворенная
потребность — ведущий мотиватор, восхождение по
пирамиде потребностей возможно только после удовлетворения предыдущего уровня.
ERG-теория гласит, что если удовлетворение более
высокой потребности блокировано, возрастает стремление к более полному и частому удовлетворению низлежащей потребности, то есть блокированная потребность
делает более актуальной менее высокую потребность,
которую индивид в состоянии удовлетворить.
Двухфакторная теория была создана Фредериком
Герцбергом. Она гласила, что условия контракта с
работодателем и физические условия труда — это
лишь факторы «гигиены», которые сами по себе не
станут действенным средством мотивации. Ведущими мотиваторами всегда будут такие факторы, как
собственно работа и межличностные отношения
(рис. 2). Теория Герцберга помогает избежать трудовых конфликтов и способствует развитию партнерских отношений на рабочих местах [18, c. 233].
Теория потребностей Мак-Клелланда предполагает
наличие у служащих трех основных мотивов [14, c. 16]:
1) потребность в успехе (need for achievement)
— стремление соответствовать определенным стандартам и добиться успеха;
2) потребность во власти (need for power) —
потребность побуждать других вести себя так, как они
сами не стали бы вести себя;
3) потребность в причастности (need for affiliation)
— желание иметь дружеские и близкие межличностные отношения.
Теория постановки целей Локка (goal-setting
theory) гласит, что намерения, выраженные в виде
целей, служат важным источником мотивации труда.
Правильно поставленные цели повышают производительность труда, человек работает эффективнее, если

перед ним стоят сложные, а не легко достижимые цели,
наличие обратной связи способствует повышению
производительности труда [15, c. 157].
Теория постановки целей утверждает, что уровень исполнения работы непосредственно или опосредованно в значительной степени зависит от четырех
характеристик целей: сложность, специфичность, приемлемость, приверженность.
Можно идентифицировать ряд компонентов успешного использования целей для повышения уровня мотивации сотрудников.
1) Цель должна быть конкретной. Люди лучше
понимают, что от них требуется, если перед ними ставятся конкретные задачи.
2) Уровень сложности задачи должен находиться в диапазоне от среднего до высокого. Исследования в области постановки целей в целом подтверждают предположение о том, что при решении трудных
задач уровень выполнения работы выше, чем при решении простых задач или задач, сформулированных
в виде расплывчатой инструкции. Однако при некоторых условиях из этого правила бывают исключения.
Мауэн, Миддлмист и Лютер провели лабораторное
исследование, чтобы продемонстрировать, что тип
действующей системы поощрения также может оказывать влияние [7, с. 600]. Как показано на рисунке 3, результаты участников эксперимента, которые работали в условиях сдельной системы вознаграждения, соответствовали прогнозам о большей эффективности трудных целей. Однако для испытуемых, которые работали по премиальной системе, результаты
были прямо противоположными.
3) Сотрудник должен принять цель, то есть согласиться сделать попытку достичь ее. Принятие цели
зависит от многих факторов, в том числе от авторитета человека, поставившего цель, влияния окружающих, вознаграждений, соперничества и веры в достижимость цели. Оно также может зависеть от степени вовлеченности индивидуума в постановку цели.
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Рис. 3. Трудность цели и выполнение задания
при двух различных системах стимулирования

4) Сотрудник посредством обратной связи должен получать информацию о своем продвижении к
цели. Обратная связь помогает человеку продвигаться к цели, так как она указывает на то, что необходимо прилагать больше усилий или изменить стратегию
или просто подтверждает, что человек на правильном
пути и должен продолжать действовать так же. В контексте трудовой деятельности существует множество
способов обеспечения обратной связи. Ее источником может быть собственно работа, самомониторинг
сотрудника, супервизор, коллеги либо механический
или электронный мониторинг выполнения работы.
5) Ситуация, когда сотрудник сам участвует в
постановке задач, предпочтительнее, чем ситуация,
когда другие назначают ему цели. Во всех производственных ситуациях, кроме самых простых, участие
в процессе постановки задач должно помочь индивидууму лучше понять, чего от него ожидают. В свою
очередь, хорошее понимание цели повышает вероятность того, что она достижима и, возможно, повышает вероятность ее принятия. Это не означает, что задача становится проще; некоторые люди сами ставят
перед собой более трудные задачи, чем те, которые
могли бы поручить им другие люди.
Теория закрепления говорит, что поведение обусловливается внешним окружением, а внутренние события практически не играют никакой роли. Поведение зависит только от «закрепителей» — последствий
наступающих вслед за реакцией, которые повышают
вероятность того, то данная модель поведения будет
воспроизведена в будущем.
Теория закрепления абстрагируется от внутреннего состояния человека и сосредоточивается на том,
что происходит с ним во время выполнения действия.
Закрепление, несомненно, оказывает важное влияЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ние на поведение человека на работе, а последствия поведения во многом определяют то, что именно он делает
при выполнении своей работы, а также величину усилий,
которые он распределяет между разными задачами.
Первостепенным значением обладают три принципа закрепления:
1. Люди продолжают совершать поступки, последствия которых вознаграждаются. Вознаграждение
повышает (подкрепляет) вероятность того, что поведение, за которым оно следует, при аналогичных обстоятельствах будет повторяться.
2. Люди избегают поступков, последствия которых
наказуемы. Наказание снижает вероятность того, что
поведение, за которым оно следует, будет повторяться.
3. Люди постепенно перестают совершать поступки, последствия которых не вознаграждаются и не
наказываются. Поведение с нейтральными последствиями рано или поздно будет прекращено.
В применении к мотивации труда принципы подкрепления означают, что трудовые усилия являются
прямой функцией того, насколько сформирована и
усилена связь между трудовым поведением и вознаграждением. Если усердная работа и поведение, соответствующее ожиданиям, вознаграждаются в большей
степени, чем наказываются или игнорируются, то человек продолжит такое поведение. С другой стороны,
если результаты трудовых усилий каким-то образом
приносят человеку наказание, то эти усилия будут
уменьшены. Трудовые усилия также будут уменьшены, но более постепенно, если кажется, что они не
вознаграждаются и не наказываются.
На рисунке 4 изображена модель трудовой мотивации, основанная на учете подкрепления. Эта модель ориентирована на прошлое: усилия вызваны не
стимулами как таковыми, а тем, что эти стимулы
предъявляются (или не предъявляются) согласно обещанию, данному в прошлом. В отличие от этого модель общих ожиданий ориентирована на будущее.
Значение того, что произошло в прошлом, признается лишь в качестве одного из факторов, влияющих на представление о будущих событиях.
Основная экспериментальная парадигма, используемая для исследования предполагаемого влияния
программы положительного подкрепления определенного целевого поведения, показана на рисунке 5. Она
состоит из четырех этапов. Первый шаг: установление базового уровня путем наблюдения и регистрации частоты поведения «А», то есть интересующего
исследователя целевого поведения при существующих условиях. На втором этапе людей вознаграждают за это поведение, а затем снова регистрируют его
частоту вплоть до последнего этапа.
Если изменения были вызваны вознаграждением, то после его отмены уровень поведения должен
вернуться примерно к базовому, а затем вновь увели-
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Рис. 4. Модель подкрепляемой мотивации [8]

«А» — поведение, интересующее исследователя.

Рис. 5. Прогнозируемые результаты применения программы положительного подкрепления [8]

читься, когда вознаграждение будет возобновлено.
Теория проектирования работы (job design) свидетельствует о том, что конкретный способ организации отдельных элементов работы может служить как
положительным, так и отрицательным мотиватором.
Сочетание характеристик работы могут привести к позитивному или негативному ее восприятию.
Такие характеристики работы, как:
1) разнообразие навыков — степень, в которой
выполнение данной работы требует наличия у служащего соответствующего спектра умений, квалификации и способностей;
2) целостность задачи — степень, в которой дан-

ная работа предполагает изготовление конечного, целостного и четко обозначенного продукта;
3) значимость задачи — степень, в которой данная работа оказывает влияние на жизнь или работу
других людей;
4) автономность — степень, в которой данная
работа предоставляет работнику свободу, независимость и самостоятельность в планировании своих действий и выборе конкретных процедур, используемых
при ее выполнении;
5) обратная связь — степень, в которой выполнение действий, предусмотренных данной работой, приводит к получению работником непосредственной и
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четкой информации об эффективности его деятельности, могут привести к отношению сотрудника к своей
работе как к ответственной, значимой, важной, что приведет к ее эффективности и мотивации сотрудника.
Теория справедливости гласит, что работники
сравнивают собственные исходные данные и результаты работы с исходными данными и результатами
работы других людей и что неравенство в этих вопросах часто влияет на их мотивацию.
Согласно теории справедливости, когда работнику
кажется, что по отношению к нему поступают несправедливо, у него есть пять вариантов выхода из сложившейся ситуации: исказить собственный вклад и достигнутые результаты или вклад и результаты, достигнутые
другими людьми; попытаться склонить других к тому,
чтобы они изменили свой вклад или достигнутые результаты; попытаться изменить вклад или результаты,
достигнутые другими людьми, выбрать другой «эталон»
для сравнения; уволиться с работы [19, c. 267].
Теория справедливости исходит из того, что людей интересует не только абсолютная величина вознаграждения, которое они получают за свой труд, но
и соотношение между величиной полученного ими
вознаграждения и величиной вознаграждения, полученного другими людьми. Они сопоставляют свой
вклад — затраченные усилия, опыт, образование, компетентность с достигнутыми результатами — уровнем
заработной платы, повышением по службе, признанием со стороны товарищей по работе и руководителей, а также с другими факторами.
Также теория справедливости выдвигает четыре
предположения в отношении неравной заработной платы:
1) при повременной оплате труда у работников,
получающих завышенную заработную плату, будет
более высокая производительность труда, чем у тех,
кто получает «справедливую» заработную плату;
2) при сдельной оплате труда работники, получающие завышенную заработную плату, будут производить
меньше продукции, но более высокого качества, чем
работники, получающие равную заработную плату;
3) при повременной оплате труда работники, получающие заниженную заработную плату, будут производить меньше продукции или продукцию худшего
качества;
4) при сдельной оплате труда работники, получающие заниженную заработную плату, будут производить большее количество продукции низкого качества в сравнении с работниками, получающими равную заработную плату.
Теория турнира гласит: чем больше различие между зарплатой босса и подчиненного, тем усерднее подчиненный будет работать. Если Lockheed платит инженерам-консультантам 125 000 долларов, а советникам
162 000 долларов, то, по турнирной модели, все (кроме консультантов) будут работать лучше, если советниЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

кам станут платить 200 000 долларов. Вместо негодования инженеры на всех уровнях данной структуры
будут смотреть на большее различие как на стимул работать больше, чтобы выбиться в «победители», то есть
получить назначение на следующую ступень на пути к
званию консультирующего инженера. В разумных пределах чем крупнее выигрыш за продвижение на следующий уровень структуры, тем сильнее будет стимулирующее влияние самой системы [4, с. 104].
Несколько работ поддерживают теорию турнира.
В одной говорится, что более крупные прибавки, сопровождающие продвижение по службе, увеличивают усилия и уменьшают невыходы на работу и прогулы. Другие находят, что эффективность деятельности
улучшается при более крупных различиях на верхних
уровнях структуры. Эти работы приводят к мысли
«победитель получает все». Однако исследование в
Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) показывает, что если команде не удается попасть в дополнительные матчи, в которых игроки могли бы заработать намного больше денег, уровень игры в команде стремительно падает. Фактически это можно
назвать: «кто быстрей сбежит с вершины». Почему?
Самые бедные команды первыми отбирают игроков
на следующий год. Так проигрыш моментально оборачивается более выгодным положением [13, с. 23].
Концепция партисипативного управления [1,
c.176] исходит из того, что если человек в организации заинтересованно принимает участие в различной
внутриорганизационной деятельности, то он тем самым, получая от этого удовлетворение, работает с
большей отдачей, лучше, более качественно и производительно. Она, открывая работнику доступ к принятию решения по поводу вопросов, связанных с его
функционированием в организации, мотивирует человека к лучшему выполнению своей работы, а также приводит к большей отдаче, большему вкладу отдельного работника в жизнь организации, то есть происходит более полное задействование потенциала человеческих ресурсов организации:
1) работники получают право самостоятельно
принимать решения по поводу того, как им осуществлять свою деятельность;
2) работники могут привлекаться к принятию
решения по поводу выполняемой ими работы;
3) работникам дается право контроля за качеством
и количеством осуществляемого ими труда и соответственно устанавливается ответственность за конечный результат;
4) партисипативное управление предполагает
широкое участие работников в рационализаторской
деятельности, в вынесении предложений по совершенствованию их собственной работы и работы организации в целом, а также ее отдельных подразделений;
5) предоставляет работникам права на формиро-
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вание рабочих групп из тех членов организации, с
которыми им хотелось бы работать вместе.
Четырнадцать принципов менеджмента Эдвардса Деминга гласят, что мотивация и чувство сопричастности деятельности организации играют ключевую
роль в обеспечении стабильно высокого качества производства и обслуживания, а для их формирования
менеджерам необходимо бороться с возникающим на
рабочем месте страхом. Страх препятствует искреннему общению и желанию качественно работать и блокирует креативность. Восемь из четырнадцати принципов касаются мотивации [16, c.155]:
1. Устраните зависимость от проверок, устранив
массовые инспекции как способ достижения качества.
Достижение этой цели возможно только при условии,
если вопросы качества с самого начала стоят в производстве на первом месте.
2. Организуйте обучение всех работников. Для
этого на рабочем месте необходимо вводить современные методы обучения.
3. Внедряйте лидерство. Целью руководства должна быть помощь людям в выполнении работы и устранение технических неполадок. Контроль, как со стороны менеджеров, так и со стороны рабочих, занятых
на производстве, нуждается в тщательной ревизии и
реконструкции.
4. Избавьте людей от страха: все работники должны эффективно трудиться из желания обеспечить
успех своей компании.
5. Устраните барьеры между подразделениями.
Сотрудники отделов исследований, проектирования,
продаж и производства должны работать как одна команда, чтобы реализовать идею все общего качества.
6. Откажитесь от лозунгов, наставлений и призывов к нулевому уровню брака и высокой производительности. Такие призывы не имеют действенной
силы, поскольку низкое качество и невыполнение производственных планов вызваны существующей устаревшей системой организации и не зависят от конечного исполнителя.
7. Избавьтесь от фактора, который лишает работников чувства гордости за мастерство, отмените систему ежегодных оценок квалификации и присвоения
рейтингов.
8. Внедрите систему непрерывного повышения
квалификации и самообразования для всех сотрудников. Предложите работникам самим выбирать сферы,
в которых они хотели бы повысить свой уровень.
Три правила менеджмента персонала Линды
Граттон основаны на мнении, что мотивация и осмысленность труда должны находиться в центре
всей бизнес-стратегии компании, а не только стратегии человеческих ресурсов. Она утверждает, что
высокий уровень производительности определяется сильной степенью интеграции целей организации

и стремлений работников. Правила сформулированы следующим образом:
1) Мы живем во временном континууме; у нас
есть «память и о прошлом, и о будущем»: прошлое
постоянно с нами точно так же, как и мечты о будущем. Для достижения навыков и желаемого группового поведения нужны годы. Наше поведение в настоящем зависит от того, чего мы хотим и чего ожидаем от будущего.
2) Мы во всем ищем смысл. Неписаные правила организации могут оказаться сильнее, чем официальный устав и утвержденные руководством принципы. Мы стараемся найти смысл в своей трудовой деятельности и работаем лучше, если это удается.
3) У каждого из нас есть душа. Мы не машины,
запрограммированные на рациональные действия, —
нами движут эмоции. В зависимости от своих представлений о правильном и неправильном мы выбираем, делиться ли нам информацией на работе или скрывать ее [17, c. 215].
Теория ожиданий (expectancy theory), разработанная В. Врумом, утверждает, что склонность работника действовать тем или иным образом зависит от
силы его ожиданий того, что такое действие приведет
к определенному результату, а также от привлекательности этого результата для данного работника. Она
включает три переменные:
1) Привлекательность — важность, придаваемая
человеком потенциальному результату или вознаграждению, которое может быть получено после выполнения соответствующей работы. Эта переменная учитывает неудовлетворенные потребности человека.
2) Связь между достигнутым результатом и вознаграждением — степень уверенности данного человека в том, что выполнение соответствующей работы
на определенном уровне принесет ему желаемое вознаграждение.
3) Связь между затраченными усилиями и достигнутым результатом — вероятность того, что затрачивание
определенных усилий принесут желаемый результат.
Модель Портера-Лоулера гласит, что достигнутые работником результаты зависят от затраченных
усилий, способностей и характерных особенностей
человека, осознания им своей роли в процессе труда.
Уровень затраченных усилий в свою очередь зависит
от ценности вознаграждения, соответствия вознаграждения затраченным усилиям. Достижение необходимых результатов подразумевает возможность внутренних и внешних вознаграждений. Внутреннее вознаграждение дает сам труд в плане значимости своей работы, чувством достигнутого результата, самоуважением, общением на работе. Внешнее вознаграждение
дает организация: заработная плата, похвала руководства, продвижение по службе и прочее.
На основании обзора теорий мотивации можно
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сделать выводы о том, что нужно учитывать различия
между отдельными людьми, предлагать подходящую
для них работу, ставить перед работниками конкретные цели, добиваться, чтобы эти цели воспринимались работниками как реально достижимые, создавать рабочие места, которые обеспечивали бы широкое разнообразие навыков, высокую степень целостности и значимости задачи, а также высокую степень
автономности и обратную связь, придерживаться индивидуального подхода при вознаграждении работников, согласовывать вознаграждение с производственными показателями работника, контролировать
соблюдение принципов справедливости.
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Катанова Л. О. Мотиваційний процес в управлінні персоналом
Ця статті присвячена актуальній на сьогодні проблемі мотивації персоналу. У сучасній економічній
теорії і практиці доведено, що саме персонал є найважливішим та найціннішим ресурсом у виробництві.
У статті наведено огляд засобів мотивації персоналу в
історичному розрізі, розглянуто концептуальні підходи й економічне обґрунтування різних теорій мотивації.
Ключові слова: мотивація, процес, управління,
персонал, підприємство.
Катанова Л. А. Мотивационный процесс в
управлении персоналом
Настоящая статья посвящена актуальной на сегодня проблеме мотивации персонала. В современной экономической теории и практике доказано, что
персонал является важнейшим и самым ценным ресурсом в производстве. В статье приведен обзор способов мотивации персонала в историческом разрезе,
рассмотрены концептуальные подходы и экономические обоснования различных теорий мотивации.
Ключевые слова: мотивация, процесс, управление, персонал, предприятие.
Katanova L. A. Motivation process in personnel
management
This article is devoted to the contemporary problem
of personnel motivation. In the current economic theory
and practice is it proved, that the personnel is the most
important and valuable resource in production. The article
provides the overview of the motivation methods in their
historical development, addresses concept models and
economic background of different motivation theories.
Key words: motivation, process, management,
personnel, enterprise.
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
СЛУЖБИ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ В ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Постановка проблеми. Сучасні промислові й
будівельні підприємства є складними комплексами, що
включають велику кількість одиниць устаткування й
техніки. Їх безперебійна робота і відсутність позапланових простоїв має велике значення для ритмічної
роботи та підвищення ефективності операційного управління. Для забезпечення мінімального ризику аварійних зупинок устаткування й техніки необхідний їх
своєчасний ремонт, технічне обслуговування й заміна. Окрім того, не менш важливим аспектом ефективності є мінімізація експлуатаційних витрат.
Виникаюча суперечність між прагненням забезпечити максимальну надійність техніки і, водночас,
знизити витрати на запасні частини та технічне обслуговування вимагає точного прогнозування терміну
служби змінних елементів машин і устаткування в
цілому; прогнозу ресурсу устаткування для раціонального планування термінів проведення ремонтів і створення достатніх запасів змінних вузлів і деталей, планування термінів заміни техніки.
Аналіз останніх публікацій. Визначення очікуваного ресурсу можливо за досвідом експлуатації
ідентичного устаткування або розрахунковими методами, що враховують процеси, які приводять до відмови машин і механізмів. Ця проблема розкрита в роботах В.П. Анцупова, Ф. Байхельта, В.В. Болотіна,
Н.П. Бусленко, Е.С. Вентцель, Б.В. Гнеденко, А.А. Гусакова, Ю.В. Жиркіна, Л.В. Коновалова, С.В. Репіна,
Р.Б. Тяна та ін.
Проте, як правило, при плануванні ремонтів і заміни устаткування й машин в умовах підприємства
комплексне використання накопиченого статистичного матеріалу і результатів аналітичних розрахунків ресурсу устаткування здійснити складно. Це викликано
розрізненістю матеріалів, «паперовою» формою їх
представлення (агрегатні журнали), а також відсутністю систематизованих і автоматизованих методик розрахунку. Крім того, при прийнятті рішення для заміни
необхідно враховувати ряд ринкових факторів: умови
володіння устаткуванням або машиною, зміну вартості
техніки в часі.
Таким чином, існує необхідність створення в
організації єдиного систематизованого банку даних,
що включає комплекс відомостей про стан машин і

механізмів та їх елементів, з урахуванням ринкових
факторів. Вирішення цієї проблеми дозволить забезпечувати прогнозування ресурсу устаткування з урахуванням особливостей роботи кожної конкретної машини, досвіду експлуатації й виробничої програми
організації. Для цього необхідна концепція, що дозволяє створювати й ефективно використовувати бази даних, що включають як накопичену статистику відмов,
так і аналітичні залежності для розрахунку очікуваного ресурсу.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз методів визначення оптимальних термінів заміни машин і
механізмів в операційному менеджменті організації та
можливість їх використання в ринкових умовах.
Результати. Аналіз робіт з питання визначення
економічно доцільних термінів служби машин і механізмів дозволив виявити методи визначення оптимальних термінів експлуатації техніки.
Для встановлення оптимального терміну служби машини з урахуванням фізичного зносу виявляють функціональну залежність середніх за весь термін
служби приведених питомих витрат ( Пз. у ) від величини граничного віку машини, який визначається
терміном її служби ( Т ). Аналітично ця залежність
може бути представлена таким чином:
А / Т + Р ´ [1 + a / 2 ´ (Т - 1)] + Е ´ [1 + b / 2 ´ (Т - 1)] + Б + К ´ Е Н
Пз. у =
(1)
П ´ [1 - g / 2 ´ (Т - 1)]
де А — вартість машини за відрахуванням
ліквідаційної вартості, грн.;

Р — витрати на технічне обслуговування і всі
види ремонтів, що доводяться на перший рік або на
першу тисячу годин роботи нової машини, грн.;
Е — витрати на паливо або електроенергію, зма-

щувальні або обтиральні матеріали за перший рік або
першу тисячу годин роботи машини, грн.;

Б — витрати на експлуатацію машин, не залежні

від терміну служби (заробітна платня робочих, які обслуговують устаткування, витрати на перебазування з
об’єкту на об’єкт, знос і ремонт змінного оснащення
та ін.), обчислені в середньому на рік або тисячу годин роботи машини, грн.;
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П — вироблення машини за перший рік або
першу тисячу годин її роботи;
К

— капітальні вкладення на придбання машини, які дорівнюють її розрахунково-інвентарній вартості, грн.;

ЕН

— нормативний коефіцієнт ефективності;

a,b

— відношення середньої величини при-

росту витрат відповідно на ремонти та енергію й матеріали за кожен подальший рік або подальшу тисячу
годин роботи до величини витрат на ремонт ( Р ) або
енергоресурси ( Е ) за перший рік або першу тисячу
годин роботи;

g

— відношення середньої величини зниження
вироблення даної машини за кожен подальший період
до величини вироблення ( П ) за перший рік або першу тисячу годин роботи.
Значення

a , b ,g

можливо набути шляхом об-

робки методом кореляції великої кількості звітних даних за машинами різного віку. Потім, прирівнявши
похідну ( Пз .у. ) по ( Т ), з одержаного виразу можливо визначити економічно доцільний термін експлуатації машини з урахуванням фізичного зносу ( Тэ.ф. ):

Тэ.ф. = - D ´ g + D 2 ´ g 2 + D ´ (2 + g ) (2)
де

D=

A
P ´ a + Е ´ b + ( Р + Е + Б + К ´ Е Н ) ´ g . (3)

Термін служби з урахуванням морального зносу визначають зіставленням приведених питомих витрат на певну машину і середніх приведених питомих
витрат на весь парк аналогічних за призначенням і типом машин, виражених у функціональній залежності
від ( t ). Оптимальний термін служби машини з урахуванням морального зносу визначають за допомогою рівняння (4):
'

K H ´ K M = KСР
де

'

(4)

K H — відношення приведених питомих вит-

рат, що одержуються за машиною в початковий період її серійного випуску, до середніх питомих витрат
за існуючим парком будівельних машин аналогічного
призначення;
'
K M — відношення приведених питомих витрат,,
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що забезпечуються машиною на початку певного року,
до таких же витрат на початку попереднього року;
'

K СР — відношення приведених питомих середньогалузевих витрат на початку певного року, до таких же витрат на початку попереднього року. Визначається на основі аналізу за ряд років складу парку
машин і його економічних показників в динаміці розрахункового періоду визначити ступінь щорічного зниження приведених питомих витрат, розрахованих як
середньозважених за класом певних машин.
У момент часу, коли приведені питомі витрати на
цю машину стануть рівними середнім приведеним питомим витратам у групі аналогічних машин у складі
парку машин, починається моральний знос. Економічно доцільний термін експлуатації з урахуванням морального зносу визначають з рівняння (5):

tМ =

lg K H
lg K 'СР - lg K ' M . (5)

Графічний метод визначення оптимального терміну служби машин і механізмів з урахуванням морального зносу полягає в тому, що точка перетину
кривих, що характеризують зміну в часі середніх приведених питомих витрат і приведених питомих витрат
за машиною, дає числове значення ( t M ).
Для визначення економічно доцільних термінів
служби машин по мінімуму сумарної величини капітальних вкладень необхідно:
— визначити на перспективний період (10 — 20
років) за роками потребу в нових машинах на виконання планових додаткових обсягів робіт і заміну машин, що підлягають списанню, виходячи з наявного
парку машин певного типа й темпів приросту обсягів
робіт, що виконуються ними;
— визначити кількість машин, які повинні пройти
через перший, капітальні і подальші ремонти, а також
розмір витрат на організацію цих ремонтів, виходячи із
загальної кількості машин, що знаходяться в експлуатації, (за роками) і тривалості міжремонтного циклу;
— визначити за роками потребу в матеріалах для
проведення ремонтів різних видів при різних термінах
служби техніки й відповідно витрати, пов’язані з цим;
— підсумовувати витрати на матеріали, організацію виробництва запасних частин, ремонтних
підприємств при різних термінах служби й визначити,
при якому терміні служби, що може бути виражений
числом міжремонтних циклів, ці сумарні витрати будуть мінімальними.
Управління термінами служби машин в операційному менеджменті проводиться також з метою отримання заданих показників функціонування парку
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техніки з урахуванням умов експлуатації і системи
забезпечення його працездатності. Показники можуть
бути пов’язані з надійністю (інтенсивність відмов, коефіцієнт готовності), а також техніко-економічними
(обсяг випущеної продукції, витрати, прибуток, рентабельність).
У наслідок фізичного матеріального зносу вузлів
і деталей машини перестають задовольняти вимогам,
що надаються до певного агрегату.
Фізичний знос виникає і при експлуатації устаткування (знос першого роду), і просто з часом (знос
другого роду).
Основною причиною фізичного зносу багатьох
видів техніки є механічний знос її деталей, обумовлений силами тертя. Механічний знос залежить не тільки
від конструкції і якості виконання машин, але і від їх
технічного обслуговування. Для деталей машин, що
працюють в умовах знакозмінного навантаження, важливе значення мають явища втоми, які можуть приводити до поломок.
Мірою фізичного зносу будь-якої деталі машини
під впливом тертя може служити величина зношеного шару (у мкм) робочої поверхні цієї деталі. Тому
при вивченні закономірностей фізичного зносу окремої деталі досліджують залежність цієї величини від
тривалості експлуатації при зміні різних чинників (матеріалу деталі, зазору в з’єднанні, якості обробки поверхонь, роду мастила і т. п.).
Численні дослідження показали, що для фізичного зносу окремих деталей (вузлів) машин під впливом тертя характерні три послідовні стадії:
а) інтенсивний знос в період приробки;
б) повільніше наростання зносу в період нормальної роботи;
в) прогресуюче наростання зносу після того, як
він досягне певної величини.
Значно менше вивчені закономірності фізичного
зносу деталей, руйнування яких відбувається не під впливом тертя, а з різних інших причин, наприклад, унаслідок втоми. Ще менше вивчені закономірності фізичного
зносу машин в цілому. Це завдання є складнішим.
Знос машини призводить до появи несправностей вузлів і механізмів, до зниження потужності й продуктивності машини, витрати експлуатаційних матеріалів. Настає момент, коли подальша експлуатація машини стає економічно недоцільною. При достатньо
великому фізичному зносі машина або взагалі перестає працювати, або з’являється небезпека аварії.
Несправності машин можуть бути видимими, такими, що відчуваються.
Очевидні несправності звичайно виявляються на
око навіть без пуску машини. До несправностей, що
відчуваються, належать вібрація машини й надмірне

нагрівання окремих частин. Чутні несправності (шум)
виявляються прослуховуванням машини за допомогою спеціального стетоскопа. Причинами виникнення
шуму можуть бути порушення в з’єднаннях деталей
машин, знос підшипників, попадання чужорідного тіла,
порушення режиму мастила.
Різні експлуатаційні якості машин можливо
відновлювати шляхом своєчасно і правильно проведених ремонтів та технічного обслуговування. Вивчення законів зміни експлуатаційних параметрів техніки залежно від тривалості її роботи має важливе значення для визначення оптимальних термінів служби
деталей і вузлів та встановлення термінів ремонту машин, приладів і апаратів.
До найважливіших характеристик машин, приладів і апаратів належить їх надійність.
Надійність характеризує безперервність і тривалість роботи машини без ремонту. Надійною вважається конструкція, що забезпечує безперебійну роботу машини протягом визначеного, досить тривалого терміну її експлуатації. Вірогідність виходу такої
техніки з ладу протягом цього періоду часу дуже мала.
Таке загальне визначення надійності потребує конкретизації стосовно різних умов роботи техніки. B одних
випадках під надійністю машини розуміють стабільність
її параметрів і мінімальне погіршення експлуатаційних
характеристик за певний період часу, в інших випадках — відсутність раптових виходів з ладу при нормальній роботі за певний період часу. Необхідно знайти такі показники надійності машини, які відображали
б частоту раптових виходів її з ладу і ступінь погіршення
характеристик роботи машини в часі [1].
Одним з основних показників надійності є довговічність, під якою розуміють термін служби машини до граничного фізичного зносу. Довговічність машини потрібно відрізняти від терміну служби машини
до чергового ремонту (поточного або капітального).
Довговічність слід відрізняти також і від повного терміну служби машини. Повний термін служби
машини — це число років, протягом яких вона була в
експлуатації. Він визначається не тільки фізичним зносом частин машини, але й темпами технічного прогресу. Водночас повний термін служби машини пов’язаний з її довговічністю: чим вища довговічність
машини, тим більший повний термін ії служби (за
інших рівних умов).
Повний термін служби машини пов’язаний також з її експлуатаційною надійністю. Остання безпосередньо не визначає повного терміну служби, а обумовлює тільки термін служби до чергового ремонту,
оскільки пов’язана з продуктивністю і з іншими найважливішими техніко-економічними показниками машини. Чим вища експлуатаційна надійність, тим вища
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якість конструкції, тим менше витрати на ремонт, тим
краще всі економічні показники машини і, отже, тим
довше вона служитиме.
Разом з надійністю машини або агрегату існує
термін надійності окремих деталей і вузлів. Надійність
деталей визначається тривалістю міжремонтного терміну їх служби: чим вищий гарантійний міжремонтний
термін служби деталей, тим вища їх надійність і, як правило, тим вища довговічність машини в цілому.
Але не слід ототожнювати довговічність машини
і термін служби її окремих деталей і вузлів.
Підвищення надійності і термінів служби машин
до ремонту є важливим джерелом економії засобів в
результаті зменшення витрат на ремонт, скорочення
втрат, пов’язаних з простоями устаткування в ремонті,
а також економії матеріалів унаслідок зменшення витрати запасних частин.
Важливим засобом підвищення надійності машини є поліпшення технологічності її ремонту.
Конструкція кожної машини повинна допускати
можливість швидкого і якісного ремонту в процесі
експлуатації. Велике значення для підвищення технологічності ремонту машини має забезпечення максимально зручного доступу до окремих деталей, вузлів
і агрегатів для їх огляду і заміни, а також легкість заміни (зняття, установки і кріплення) агрегатів і вузлів.
Значення показників змінюються мірою старіння
техніки. Так, напрацювання машин і коефіцієнт готовності ( КГ ) зменшуються, а експлуатаційні витрати
( Z ) зростають з інтенсивністю 1,5...4 % у рік. Ці зміни
досить добре (з адекватністю 0,88...0,92) описуються
експоненціальною залежністю з параметром
b = 0,0012...0,048 (параметр старіння по напрацюванню

bt

і за витратами

b z ) (6):
(6)

ТР (t ) = ТО ´ КГ (t )

(7)

Zпер (t ) = ZO ´ exp( b z ´ t )

(8)

(9)

де і — порядковий номер одиниці техніки в парку;

Аі (t ) — амортизаційні відрахування; Зі — зарп-

ZПЕБі — витрати на зміст виробничо-експлуатаційної бази; ZВСі — відрахування у
вищу організацію, засновникам і т.п.; Ні — податки;
Zпр — інші відрахування (на страховки, банківські
лата машиністів;

відсотки по кредитах, лізингові платежі, дозволи, те-

ZГСМі — витрати на паливно-мастильні матеріали і робочі рідини; ZТОРі — витрати

хогляди і ін.);

на технічні обслуговування і ремонти, зокрема на запчастини і частини, які швидко зношуються (ШЗЧ);

Zпері — витрати на перебазування техніки.
Першу складову виразу (9) в квадратних дужках
економісти розглядають як умовно-постійні витрати

Zпост (t ) , не залежні від кількості випущеної продукції (відпрацьованих машино-годин) за розрахунковий період (але це не означає, що Zпост (t ) не залежать від середнього віку парку машин). Друга складова в квадратних дужках — змінні витрати Zпер (t ) ,
що зростають пропорційно обсягу продукції.
Прибуток

П (t ) є різницею виручки B (t ) і вит-

Z (t ) :
(10)
Виручка залежить від ціни машино-години й на-

працювання ТР (t ) :

Zпер (t ) — змінна складо-

ва експлуатаційних витрат; TO , TO — напрацювання і витрати за перший рік роботи нової машини
відповідно; t — вік машини, рік.

b t і b z залежать від якості виготов-
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] + [ZГСМі(t ) + ZТОРі + Zпері]},

П (t ) = В (t ) - Z (t )

де TP (t ) , TH (t ) — тривалість періодів часу
перебування машини в працездатному й непрацездат-

Параметри

Z (t ) = å Zi(t ) = å {[ Ai(t ) + Зi + ZПЕБі + ZВСі + Ні + Zпр] +

рат

ТР (t )
КГ =
= exp(- bt ´ t )
(ТР (t ) + ТН (t ))

ному станах відповідно;

лення техніки, умов експлуатації й рівня досконалості
системи технічної експлуатації (СТЕ).
Витрати мають вельми складну структуру. У спрощеному вигляді склад витрат на утримання і експлуатацію парку машин, можливо представити виразом:

B (t ) = Цмаш - ч ´ ТР (t )

(11)

Оптимальний термін служби машини може бути
визначений за мінімумом питомих витрат, що доводяться на машино-годину роботи машини, максимуму питомого прибутку, заданому рівню рентабельності.
Моделі визначення термінів служби за мінімумом
питомих витрат і максимумом питомого прибутку (оптимальні значення приблизно збігаються) доцільно застосовувати у випадку наявності в експлуатуючої організації
засобів для оновлення парку машин. У цьому випадку
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можна буде виручити значні суми від продажу машини
(ринкова вартість знижується приблизно на 20% за рік від
поточного значення ринкової вартості). Модель мінімуму
рівня рентабельності ефективна для підприємств, що відчувають дефіцит засобів для придбання нової техніки [2].
Слід зазначити, що термін служби машин визначається також необхідним рівнем працездатності для
виконання заданої роботи. Так, на менш відповідальних об’єктах можна застосовувати і менш надійну техніку і навпаки: якщо при виконанні роботи простої машини внаслідок раптових відмов можливі серйозні економічні або інші негативні наслідки, то слід використовувати надійніші машини. Тоді з урахуванням можливого економічного збитку Y (t ) від простоїв техніки
(або інших видів збитку, виражених через економічний
еквівалент) вираз для прибутку виглядатиме так:

П (t ) = В (t ) - Z (t ) - Y (t )

(12)
Механізм впливу збитку на ефективність застосування машин розглянутий в роботі [3].
Управляти термінами служби техніки можна також і економічними методами, наприклад, застосуванням різних схем амортизаційних нарахувань.
Процес оновлення парку машин включає не
тільки оптимізацію заміни старих машин на нові. Можлива також покупка не нових машин, але тих, що мають вигідне співвідношення ціна/якість, капітальний
ремонт техніки, заміна машин на продуктивніші й т. д.
З комплексною методикою оновлення парка машин
можна ознайомитися в роботі [4].
Висновки. Застосування перерахованих вище методів практично неможливе в сучасних умовах. Вони
вимагають використання при розрахунках величин, які
можуть бути одержані на основі аналізу за ряд років,
складу парку машин певного класу і його економічних
показників у динаміці. Для окремої промислової й будівельної організації одержати ці показники неможливо.
При визначенні економічно доцільних термінів
експлуатації машин і механізмів за допомогою приведених вище методів не враховуються такі важливі чинники, які в сучасних ринкових умовах враховувати
просто необхідно. До цих чинників належать:
— умови володіння устаткуванням або машиною
(власна, на умовах фінансового або оперативного лізингу), для яких визначається оптимальний термін заміни;
— залежно від права власності наявність або
відсутність можливості вибору амортизаційної політики;
— застосування техніки дисконтування при обґрунтуванні економічно доцільного періоду експлуатації;
— облік інфляції в розрахунках оптимального терміну служби машини або устаткування;
— умови експлуатації.
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ТРАНСФЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ: ПАРАМЕТРИ Й ХАРАКТЕРИСТИКИ
Постановка проблеми. В умовах становлення
ринкової інфраструктури, зокрема інноваційних структур реалізація машинобудівними підприємствами програм інноваційного розвитку є достатньо проблематичним. Проблема, насамперед, полягає в тому, що в
Україні практично не функціонує механізм венчурів.
Практично всі ризики, пов’язані з розробленням і реалізацією інновацій, «лягають на спину» машинобудівних підприємств. Очевидно, що реалізація програм
розвитку інноваційної діяльності неможлива лише за
рахунок власних коштів організацій. Підприємства
змушені залучати зовнішні джерела ресурсів. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що на
сьогодні ці умови є дуже жорсткими. Нездатність
підприємств їх виконати є причиною зниження їх платоспроможності і втрата ліквідності, банкрутства, втрати контролю над активами. Основними факторами, які
призводять до таких наслідків, є неволодіння керівниками машинобудівних підприємств теоретико-методичним інструментарієм із управління трансфером інноваційних ресурсів.
Мета статті. Метою статті є розкрити сутність
теоретико-методичних положень з формування й використання системи трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств.
Аналіз останніх публікацій. В економічній енциклопедії за редакцією С.Мочерного поняття «трансфер» має кілька означень: 1) переказ іноземної валюти з однієї країни в іншу; банківські операції із
зустрічних переказів валют двох або кількох країн;
2) передання однією особою іншій права володіння
цінними паперами; 3) перенесення оплати згідно з
угодою з одного рахунку на інший; 4) переїзд громадян з однієї країни до іншої; перевезення туристів
з аеропорту до готелю, між містами [5, с. 682]. Огляд наукової літератури [1; 3 — 15] показав, що часто вживаними є такі словосполучення, як «трансфер технологій», «міжбюджетний трансфер», «трансферна ціна», «трансферне ціноутворення», «трансферні платежі», «трансферні послуги», «трансфер
капіталу» тощо. Аналіз сутності цих понять показаЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ло, що під час дослідження проблем розвитку інноваційної діяльності вони лише фрагментарно розкривають особливості трансферу. Це стало підставою
для того, щоб ввести поняття «система трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності
підприємства» (СТЗРІДП). Дослідження, проведені
на засадах вивчення праць провідних науковців у
сфері інноваційного розвитку [1; 3 — 15], а також
матеріалів машинобудівних підприємств (ВАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ВАТ «Донецькгірмаш», ДП «Вінницький авіаційний завод»,
ЗТТ «Електрон», ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», Концерн «Міжрегіональний агротехнічний центр», ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів», ВАТ «Іскра», ЗАТ «Автонавантажувач», ТзОВ
«Галицький автозавод», ВАТ «Дрогобицький долотний завод», ТзОВ «Інтер ПЕТ», ТОВ «Львівські автобусні заводи» тощо) дозволяють стверджувати, що
на сьогодні теоретико-методичний інструментарій з
формування й використання цієї системи відсутній.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Застосовуючи термінологічний принцип наукового
пізнання дійсності нами виділено сутнісні ознаки цього поняття й сформульовано його позначення шляхом
встановлення взаємозв’язків між ними. Сутнісними
ознаками ТЗРІДП є: 1) інноваційні ресурси; 2) трансферні відносини; 3) достатність інноваційних ресурсів;
4) зміни значень параметрів інноваційної діяльності
машинобудівного підприємства.
Базуючись на виділених сутнісних ознаках, доцільно відзначити, що ТЗРІДП з позиції кількісного
підходу означає достатність інноваційних ресурсів,
отриманих в результаті реалізації трансферу для досягнення очікуваних змін значень параметрів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. У
свою чергу, з позиції процесійного підходу під ТЗРІДП
доцільно розуміти сукупність взаємопов’язаних етапів
реалізації трансферу інноваційних ресурсів для досягнення очікуваних змін значень параметрів інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. Необхідно звернути увагу на те, що в цьому випадку йдеться виключно про ту частину інноваційних ресурсів,
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Машинобудівне підприємство як суб’єкт трансферного забезпечення
Цілі
трансферу

Об’єкт трансферного
забезпечення –
інноваційний розвиток
машинобудівного
підприємства

Трансферні
ресурси

Технології
управління
трансферними
ресурсами

Трансферні моделі

Інші суб’єкти трансферної системи (відокремлені структурні підрозділи й бізнеспартнери машинобудівного підприємства)
Цілі реалізації трансферу

Трансферні
ресурси

Технології управління
трансферними
ресурсами

Рис. 1. Система трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівного підприємства

яка є предметом трансферних відносин машинобудівного підприємства з іншими організаціями або з власними відокремленими підрозділами (представництва,
материнські й дочірні компанії тощо). З огляду на це,
інноваційні ресурси доцільно поділити на власні і
трансферні. До трансферних інноваційних ресурсів
належать права власності на активи, науково-технологічна інформація, інноваційні продукти і технології,
фінансові ресурси, працівники підприємства та інших
організацій як носії технологічної інформації.
Ураховуючи сутність поняття ТЗРІДП, а також
види трансферних ресурсів, нами запропоновано класифікувати трансфер за такими ознаками:
— за об’єктом (трансфер прав власності на активи, трансфер науково-технологічної інформації, трансфер інноваційних продуктів і технологій, трансфер фінансових ресурсів, трансфер працівників машинобудівного підприємства та інших організацій як носіїв технологічної інформації, а також комбінований трансфер);
— за напрямком потоків ресурсів (вхідний і вихідний трансфер);
— за відношенням до суб’єктів трансферних
відносин (внутрішній і зовнішній трансфер);
— за характером зв’язків (односторонній, двосторонній і багатосторонній трансфер);
— за місцем у динаміці трансферних систем (первинний і вторинний трансфер).
Узагальнення матеріалів досліджених машинобудівних підприємств, а також позицій науковців, які зай-

маються проблемами інноваційного розвитку організацій [1; 3 — 15], дозволило дійти висновку, що ТЗРІДП
доцільно розглядати як систему. Складовими елементами системи ТЗРІДП (СТЗРІДП) є цілі трансферу,
суб’єкти і об’єкти трансферних відносин, об’єкти трансферного забезпечення, технології управління трансферним забезпеченням, а також трансферні моделі. На рис. 1
наведено графічну модель СТЗ РІДП.
Для кожного із суб’єктів трансферних відносин цілі
трансферу є індивідуальними. Під час реалізації машинобудівним підприємством програм інноваційного розвитку метою трансферу є своєчасне й повне отримання
трансферних ресурсів, необхідних для виконання конкретних видів робіт за етапами реалізації програми.
У свою чергу, інші суб’єкти трансферної системи (відокремлені структурні підрозділи і бізнес-партнери машинобудівного підприємства), які виступають
в ролі постачальників трансферних ресурсів, мають
за мету отримати своєчасну й повну оплату за трансферні ресурси. Таку ж ціль може переслідувати й машинобудівне підприємство у випадку, коли воно стає
не базовим підприємством, на якому реалізовується
певна програма інноваційного розвитку, а лише її учасником. Матеріали досліджених машинобудівних
підприємств показали, що цілі трансферу реалізовуються на договірних засадах. Аналізування контрактів,
укладених суб’єктами трансферних відносин, показало, що об’єктами трансферних відносин постають
трансферні ресурси. Їх передача від одного суб’єкта
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Таблиця 1
Трансферні моделі
Види трансферних
моделей
Модель кредитування

Модель інвестування

Модель внутрішнього
переміщення
трансферних ресурсів
Модель купівлі
трансферних ресурсів

Модель продажу
трансферних ресурсів
Модель трансферу з
використанням
давальницької
сировини
Модель трансферу на
умовах наукововиробничої кооперації
Модель трансферу
працівників
підприємства як носіїв
технологічної
інформації
Модель трансферу на
умовах лізингу
Модель трансферу у
формі платного
навчання й
консультування
Модель трансферу у
формі отримання
трансферних ресурсів
за результатами
проведення тендерів

Сутність трансфертн их моделей
У цій моделі машинобудівне підприємство може бути кредитором, позичальником,
поручителем або гарантом. Незалежно від його місця в цій моделі її реалізація
передбачає отримання позичальником трансферн их ресурсів на умовах платності ,
строковості, забезпеченості і зворотності.
Під час застосування моделі інвестування машинобудівне підприємство може
виступати в ролі інвестора або реципієнта. Її застосування передбачає отримання
інвестором унас лідок транс феру ресурсів прав власності на об’єкт інвестування. Ця
модель може передбачати також здійсненн я інвестицій у формі вкладення
трансферн их ресурсів у статутний фонд венчурного підприємства. Метою
застосування цієї моделі є одержання прибутку у формі приросту вартості активів
або формі отримання дивідендів чи відсотків.
Модель передбачає передачу трансферних ресурсів одним підрозділом організації
іншим структурним підрозділам. Ця модель трансферу може здійснюватись як на
платних, так і безплатних умовах залежно від того, який статус в організації має
підрозділ, що постає в ролі реципієнта трансферних ресурсів.
Цю модель можна розглядати як різновид моделі інвестування. Різниця між ними
полягає в тому, що метою реалізації моделі інвестування є отримання в майбут ньому
прибутку від володіння або використанн я трансферних ресурсів, а метою моделі
купівлі трансферних ресурсів є їх використання у виробничо-господарському
процесі підприємства з метою їх подальшого розвитку а бо використання для
створення інноваційної продукції.
Ця модель також є різновидом моделі інвестування. Її особливістю є те, що при
продажу трансферн их ресурсів їх власник отримує дохід, у тому числі прибуток у
момент виконання трансферту. У свою чергу, модель інвестування пере дбачає, що
інвестор отримуватиме прибуток періодично протягом тривалого періоду часу.
Сутність цієї моделі полягає в тому, що вона передбачає передачу одним суб’єктом іншому
трансферних ресурсів у формі сировини (напівфабрикатів) для її подальшої обробки і
повернення постачальнику. У цій моделі сировина або напівфабрикати, по суті, є
технологічною інформацією або інноваційним продуктом в стані розробки. Згідно з
договором про отримання давальницької сировини отримувач трансферних ресурсів
виконує роботи, які є частиною проекту створення технологічної інформації або продукту.
Цю модель застосовують через оголошення грантів, конкурсів на можливість
отримання договору щодо виконання госпдоговірної або держбюджетної теми. Ця
модель може функціонувати самостійно або в поєднанні з моделлю трансферу
працівників підприємства як носіїв технологічної інформації.
Сутність цієї моделі полягає в тому, що організації працівники, які є розробниками
інноваційних ідей і мають досвід їх реалізації, можуть на договірних засадах, що
передбачають платні, умови використовувати цих працівників як трансферний
ресурс. Тобто підприємство на певний період часу передає свого працівника іншій
організації для виконання ним конкретних робіт (навчальних, управлінських,
науково-дослідних, дослідно-конс трукторських тощо).
Ця модель передбачає передачу трансферних ресурсів одним суб’єктом іншому на
умовах підписання лізингового договору.
Ця модель здебільшого використовується як прихована форма продажу
технологічної інформації. Її застосовують шляхом проведення платних консультацій,
стажувань і семінарів, організації циклів групових занять, видання і продаж
інструктивно-методичних матеріалів із застосування інноваційних технологій тощо.
Модель, заснована на механізмі тендерів, передбачає отримання підприємством
інноваційних трансферних ресурсів за умови виконання ним певних умов суб’єкт а,
який оголошує і проводить тендер. Як правило, ці умови зводяться до певн их
порівняльних переваг, одного проекту порівняно з іншими проектам , які
розглядаються на тендері. Однією з ключових проблем цієї моделі є корупційність
тендерних комісій. Одним з найбільш перевірених способів її розв’язання є
досягнення максимального рівня публічності умов проведення тендерів.
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Таблиця 2
Класифікація цілей застосування технологій управління фінансовими ресурсами

Клас ифіка ційні
ознаки
За зм істом

За
суб’єктам и
інноваційної
діяльності
За
реалізації

терміном

Види цілей
Достатність коштів для РІДП;
своєчасність надходження коштів для РІДП;
невисока вартість залуче ння коштів для РІДП;
низький ризик залучення коштів для РІДП;
потенційна прива бливість вкладе ння коштів у РІДП;
очікуваний рівень рентабельності й оборотності коштів, вкладених у РІДП;
достатній рівень ліквідності і платоспроможності активів підприємства тощо.
Цілі замовників інновації;
цілі розробників інновації;
цілі підприємств, які реалізовують інновацію;
цілі інвесторів і кредиторів.
Поточні цілі РІДП;
довгострокові цілі РІДП.

Примітки: РІДП — розвиток інноваційної діяльності машинобудівного підприємства.

трансферу до іншого супроводжується використанням конкретної трансферної моделі (табл. 1). Її вибір
обумовлюється контрактом.
Однією з основних особливостей СТЗРІДП є те,
що незалежно від того, яку саме трансферну модель
обирають суб’єкти трансферних відносин, вони завжди здійснюють трансфер фінансових ресурсів. Саме
ця особливість є причиною проблематичності формування й раціонального використання СТЗРІДП. Указана обставина вимагає від суб’єктів трансферних
відносин, залежно від їх фінансово-економічних пріоритетів, застосовувати певні технології управління
трансферними ресурсами, зокрема фінансовими. У
табл. 2 наведено цілі, які необхідно враховувати суб’єктам трансферних відносин під час застосування технологій управління фінансовими ресурсами.
На рис. 2 виділено параметри й характеристики
СТЗРІДП. До параметрів СТЗРІДП належать цілі,
функції, стани і властивості. Ці параметри взаємопов’язані. Метою системи є реалізація цілей її суб’єктів,
тобто своєчасне й повне отримання трансферних ресурсів, необхідних для виконання конкретних видів
робіт за етапами реалізації програми інноваційного
розвитку одними суб’єктами, а також отримання своєчасної і повної оплати за трансферні ресурси іншими
суб’єктами. Ті суб’єкти СТЗРІДП, які займаються
виключно фінансуванням інноваційної діяльності, наприклад, венчурні фонди й банки, плату за трансфер
фінансових ресурсів отримують у формі відсотків за
надані кредити або у формі прибутку. Вивчення діяльності венчурних організацій показало, що в більшості
випадків вони взаємодіють з інноваційними структурами, а саме технопарками, технополісами, бізнес-

інкубаторами, інноваційними кластерами тощо. Загальновідомо, що венчурні організації формуються як
фінансові синдикати. Це дозволяє їм диверсифікувати джерела ресурсів і розподіляти ризики фінансування
діяльності суб’єктів інноваційних структур. Їх метою
є отримання прав на розпорядження технологічною
інформацією, яка є результатом креативних пошуків
суб’єктів інноваційних структур.
Тобто венчурні організації здійснюють трансфер
капіталу взамін на трансфер технологій (технологічної
інформації). Ставши власниками технологічної інформації, венчурні фонди і банки виступають як посередники, тобто перепродують її багатонаціональним компаніям, які в подальшому здійснюватимуть застосування
її на практиці. На рис. 3 наведено типову модель взаємозв’язків між суб’єктами трансферних відносин.
Щодо функцій СТЗРІДП, то до них слід відносити
інформаційно-комунікаційну функцію, функцію узгодження інтересів суб’єктів трансферних відносин, функцію раціонального використання інноваційного потенціалу суб’єктів трансферних відносин, логістичну функцію.
Інформаційно-комунікаційна функція репрезентує
собою взаємозв’язки й у середині СТЗРІДП, і зв’язки
системи із зовнішнім середовищем. Вона забезпечує
обмін інформацією між наявними й потенційними суб’єктами трансферу на предмет ринкових цін, попиту на
трансферні ресурси і їх пропозиції тощо. Чим більшою
є кількість комунікаційних каналів і джерел, з яких надходить ця інформація, тим більшою є ймовірність прийняття раціональних рішень суб’єктами трансферних
відносин, зокрема щодо обрання найбільш вигідних
трансферних моделей (див. табл. 1).
Функція узгодження інтересів суб’єктів трансфер-
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СТЗРІДП

Реалізація цілей суб’єктів СТЗРІДП

Параметри системи

· Інформаційно-комунікаційна функція;
· функція узгодження інтересів суб’єктів
трансферних відносин;
· функція раціонального використання
інноваційного
потенціалу
суб’єктів
трансферних відносин;
· логістична функція.

Цілі системи

Функції системи

Стани системи

· За довершеністю побудови системи: стан
формування і стан використання.
· За збалансованістю економічних
інтересів: збалансований стан і
незбалансований стан.

Властивості системи

Характеристики системи

Видова приналежність
системи

· Властивості, обумовлені структурою і
функціями системи.
· Властивості, що формують здатність
системи до самозбереження.
· Властивості, що характеризують тактику і
стратегію зміну системи при досягненні її
мети

За субстанційною природою – штучна
система, яка проектується і створюється
людьми.
За обумовленістю дії – детермінована
система.
За системоутворюючими властивостями –
складна система.
За типом відносин між елементами системи
у середині та із зовнішнім середовищем –
керована система.
Рис. 2. Параметри й характеристики СТЗРІДП
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Трансфер фінансових ресурсів

Інноваційні
структури

Трансфер фінансових ресурсів

Венчурні організації

Трансфер інноваційних технологій, продуктів тощо

Багатонаціональні
компанії

Трансфер інноваційних
технологій, продуктів тощо

Рис. 3. Типова модель взаємозв’язків між суб’єктами трансферної системи

них відносин реалізовується за результатами оцінювання суб’єктами трансферу власних можливостей
щодо досягнення встановлених цілей, зокрема цілей
виконання програм інноваційного розвитку. Оцінивши власний інноваційний потенціал, а саме обсяг і
структуру інноваційних ресурсів, здатність персоналу, організації їх використати, приймаються рішення
щодо необхідності залучення інноваційних трансферних ресурсів. Ключовим аспектом таких рішень є
умови залучення інноваційних трансферних ресурсів.
Їх діапазон може бути дуже широким — від втрати
контролю над капіталом підприємства до безоплатного отримання трансферних ресурсів. Вивчення матеріалів машинобудівних підприємств, венчурних організацій, а також суб’єктів інноваційних структур показало, що вибір прийнятності конкретних умов залучення інноваційних трансферних ресурсів залежить від
того, наскільки СТЗРІДП ефективно реалізовується
інформаційно-комунікаційна функція. Проведені дослідження дають змогу стверджувати, що потенційні
інвестор і кредитори, маючи інформацію про недостатність інноваційних ресурсів у певних інноваційноактивних організацій, часто застосовують агресивні
стратегії, що спрямовані на заволодіння активами цих
компаній. Їх реалізація у більшості випадків супроводжується поширенням неправдивої, компрометуючої інформації про їх фінансовий стан, внутрішні конфлікти, негативний вплив виробництва на екологію,
ставлення керівників і власників цих організацій до
конфліктів, які носять аморальний і антисуспільний
характер тощо. Часто організації, які опинились в ролі
«мішені» для інвесторів і конкурентів, втягуються в
численні затяжні судові процеси для їх відволікання

від основного виду діяльності. Ці та інші дії в системі
інформаційного забезпечення інноваційно-активних
організацій строюють так звані інформаційні шуми, а
також обмежують чисельність комунікаційних каналів,
що в цілому погіршує умови прийняття об’єктивних
управлінських рішень і спонукає власників і керівників цих підприємств приймати пропозиції, які суперечать цілям організації.
Функція раціонального використання інноваційного потенціалу суб’єктами трансферних відносин реалізовується суб’єктами СТЗРІДП під час використання
інноваційних ресурсів, у тому числі трансферних на усіх
етапах інноваційного процесу, особливо під час комерціалізації інновацій, тобто дрібносерійному й серійному
виробництві інноваційної продукції. Ураховуючи те, що
інновації забезпечують максимальний прибуток на початковій фазі їх життєвого циклу, то принципово важливим є раціоналізувати витрати, пов’язані з розробкою і впровадженням інновації, починаючи вже з моменту висунення інноваційної ідеї. Це пов’язано з тим,
що на будь-якому етапі інноваційного процесу на ринку можуть з’явитись продукти-аналоги або продуктизамінники, які неминуче призведуть до пониження рентабельності реалізації інноваційної програми.
Щодо логістичної функції СТЗРІДП, то, як відомо, логістика є сукупністю теоретичних і методикоприкладних положень з управління потоками ресурсів.
Ураховуючи це, очевидно, що СТЗРІДП є системою
управління потоками інноваційних трансферних ресурсів, які машинобудівні підприємства використовують для розвитку інноваційної діяльності. Реалізація
системою цієї функції забезпечує оптимізування витрат коштів, часу, а також інтелектуальних витрат
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суб’єктів СТЗРІДП під час прийняття рішень щодо
обрання прийнятних умов залучення і використання
інноваційних трансферних ресурсів. Л.Шевців стверджує, що логістичну функцію доцільно реалізовувати
на засадах врахування таких принципів: «… економічної ефективності, інтегрованості інформаційного забезпечення керівників машинобудівних підприємств,
обґрунтованості сформованих планів, критеріальності
способів оцінювання логістичних витрат, причиннонаслідкових зв’язків між значеннями показників, які
характеризують логістичні витрати машинобудівного
підприємства й очікуваними ефектами від понесення
цих витрат, технологічності, сегментованості витрат,
адресності, альтернативності, системності…» [13]. За
дослідженнями автора, дотримання керівниками машинобудівних підприємств сукупності виділених принципів гарантує отримання ними очікуваних ефектів від
реалізації логістичної функції [13].
Серед параметрів СТЗРІДП виділено також стани системи. За результатами проведених досліджень
їх класифіковано за довершеністю побудови системи
(стан формування і стан використання) і за збалансованістю економічних інтересів (збалансований стан і
незбалансований стан). Ознакою перебування
СТЗРІДП у стані використання є наявність угод про
трансфер інноваційних ресурсів між суб’єктами трансферної системи. Виконання цих угод не засвідчує
ліквідації системи, оскільки отримання суб’єктами
інноваційних трансферних ресурсів вимагає застосування певних технологій управління ними. Враховуючи це, наявність рішень щодо обрання технологій управління інноваційними трансферними ресурсами також є ознакою перебування СТЗРІДП в стані використання. У випадку відсутності цих ознак, доцільно визнати, що СТЗРІДП перебуває у стані формування. Узагальнення позицій науковців [1; 3 — 15], а також матеріалів машинобудівних підприємств указує на те, що
серед ознак перебування СТЗРІДП у стані формування доцільно також виділяти факт започаткування переговорного процесу між потенційними суб’єктами
трансферних відносин. Його характеристиками є конкретизація цілей суб’єктів майбутньої системи, аналізування альтернативних варіантів трансферних моделей, а також доцільних технологій управління інноваційними трансферними ресурсами.
Щодо ознаки збалансованості економічних інтересів, то виділені стани доцільно розглядати з позиції
інтересів суб’єктів СТЗРІДП, а також з позиції їх відносин із державою та суспільством. Так, якщо йдеться
про інтереси в середині системи, то збалансованими
їх доцільно вважати тоді, коли очікувані ефекти від
використання трансферних моделей є взаємовигідними і для постачальників, і для отримувачів інноваційЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

них трансферних ресурсів. У випадку, коли трансферні
відносини будуються в умовах диктату з боку однієї із
сторін, то, як правило, інтереси слабшої сторони враховуються мінімально або зовсім ігноруються фінансово-могутнішим партнером. У свою чергу, у відносинах з державою й суспільством збалансованість економічних інтересів має місце тоді, коли є прямо пропорційна залежність вигод держави й суспільства від
покращання значень показників, які характеризують
реалізацію цілей суб’єктів СТЗРІДП. Фахівці стверджують, що найпроблематичнішими аспектами забезпечення такого збалансування є екологія, стандарти
якості й корупція в органах державної влади.
До параметрів СТЗРІДП належать також її властивості обумовлені структурою й функціями системи,
властивості, що формують здатність системи до самозбереження, а також властивості, що характеризують тактику і стратегію зміни системи при досягненні
її мети. За дослідженнями Е.Гаврилова, М.Дмитриченка, В.Долі, О.Ланового, І.Лінніка, В.Поліщука,
О.Старіш перша група властивостей є системоутворюючою. Вона включає такі властивості, як структурна й функціональна складність, організованість, розчленованість, варіативність, елементарність, надійність,
завершеність системи тощо. Серед другої групи властивостей доцільно виділити адаптивність, структурно-функціональну організованість і стохастичність,
дискретність тощо. Третя група включає властивість
спонтанної чи внутрішньої активності, а також властивість цілеспрямованої активності [7 — 9]. Вищевказані властивості прямо пов’язані характеристиками
СТЗРІДП, а саме — із видовою приналежністю системи. Базуючись на сучасній теорії систем, виявлено,
що СТЗРІДП за субстанційною природою — штучна,
за обумовленістю дії — детермінована, за системоутворюючими властивостями — складна, за типом відносин між елементами системи у середині та із зовнішнім
середовищем — керована.
Висновки й напрями подальших досліджень.
1. В умовах становлення ринкової інфраструктури,
зокрема інноваційних структур, реалізація машинобудівними підприємствами програм інноваційного розвитку є достатньо проблематичним, зокрема через
недієвість ринку венчурів. Практично всі ризики, пов’язані з розробленням і реалізацією інновацій, «лягають на спину» машинобудівних підприємств. Очевидно, що реалізація програм розвитку інноваційної діяльності неможлива лише за рахунок власних коштів
організацій. Підприємства змушені залучати зовнішні
джерела ресурсів. Проведені дослідження дозволяють
стверджувати, що на сьогодні ці умови є дуже жорсткими. Нездатність підприємств їх виконати є причиною зниження їх платоспроможності і втрата
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ліквідності, банкрутства, втрати контролю над активами. Основними факторами, які призводять до таких
наслідків, є неволодіння керівниками машинобудівних
підприємств методичним інструментарієм із управління трансфером інноваційних ресурсів.
2. Трансферна діяльність спрямована на раціональне й ефективне акумулювання, розподіл, використання й перерозподіл інноваційних трансферних ресурсів з метою максимізації прибутку, а також забезпечення стійкості й належного рівня безпеки підприємства і його власників. Розвивати інноваційну діяльності машинобудівних підприємств необхідно на засадах побудови системи трансферного забезпечення. Однією з основних особливостей СТЗРІДП є те, що незалежно від того, яку саме трансферну модель обирають суб’єкти трансферних відносин, вони завжди
здійснюють трансфер фінансових ресурсів. Саме ця
особливість є причиною проблематичності формування
і раціонального використання СТЗРІДП. Указана умова вимагає від суб’єктів трансферних відносин, залежно від їх фінансово-економічних пріоритетів, застосовувати певні технології управління трансферними
ресурсами, зокрема фінансовими.
3. За характером формування СТЗРІДП є колективною системою, яка формується на договірних засадах. Її цілі є сукупністю цілей машинобудівного підприємства, з одного боку, і цілей інших
суб’єктів трансферних відносин, — з іншого. Під
час узгодження й реалізації цих цілей СТЗРІДП виконує кілька функцій, а саме: інформаційно-комунікаційну функцію, функцію узгодження інтересів
суб’єктів трансферних відносин, функцію раціонального використання інноваційного потенціалу
суб’єктів трансферних відносин і логістичну функцію. Ураховуючи це, незаперечними є той факт, що
суб’єкти СТЗРІДП є рушіями реалізації встановлених цілей. Зважаючи на фактори внутрішнього й зовнішнього середовища системи, вони ухвалюють
рішення, під впливом яких система залежно від стану, у якому вона перебуває, починає реалізовувати
свої функції. Стан реалізації цілей суб’єктів системи, а також динаміка їх інтересів виступають збудниками властивостей системи. Як наслідок, система функціонує, самоліквідовується, стає частиною
більш крупної системи або видозмінюється.
Подальші дослідження доцільно формувати в
напрямку побудови автоматизованих технологій управління СТЗРІДП.
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Трансферне забезпечення інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: параметри і характеристики
У статті розглядається сутність поняття «система
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трансферного забезпечення розвитку інноваційної
діяльності машинобудівного підприємства». На засадах застосування загальнонаукових принципів пізнання
дійсності в ній уточнено цілі, функції, стани, властивості й характеристики системи трансферного забезпечення розвитку інноваційної діяльності машинобудівного підприємства.
Ключові слова: інновації, трансферт, розвиток,
машинобудування, підприємство.
Князь С. В., Георгиади Н. Г., Пушак Я. Я.
Трансфертное обеспечение инновационного развития машиностроительных предприятий: параметры и характеристики
В статье рассматривается сущность понятия «система трансферного обеспечения развития инновационной деятельности машиностроительного предприятия». На принципах применения общенаучных
принципов познания действительности в ней уточнены цели, функции, состояния, свойства и характери-

стики системы трансферного обеспечения развития
инновационной деятельности машиностроительного
предприятия.
Ключевые слова: инновации, трансферт, развитие, машиностроение, предприятие.
Knyaz’ S. V., Georgiadi N. G., Pushak Ya. Ya.
Transfer providing of innovative development of
machine-building enterprises: parameters and
descriptions
In the article essence of concept is examined
«system of the transfer providing of development of
innovative activity of machine-building enterprise». On
principles of application of scientific principles of cognition
of reality aims, functions, states, properties and
descriptions of the system of the transfer providing of
development of innovative activity of machine-building
enterprise, are specified in it.
Key words: innovations, transfer, development,
engineering, enterprise.
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АКТИВИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ
Постановка проблемы. В условиях рыночной
экономики для устойчивого экономического роста
малым и средним предприятиям крайне необходимы
новые организационные формы, подходы и разработки для достижения конкурентоспособности как на
национальном, так и мировом рынках, активизации
инновационной деятельности, что является главным показателем уровня инновационности экономики.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучения работ украинских и зарубежных ученых (В. Гееца, М. Войнаренко, С.Соколенко, В. Прайса
и др.) свидетельствуют об активном исследовании основных вопросов организации предпринимательского
сектора экономики на основе кластерных технологий.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. В научной среде достаточно внимания уделяется инновационной деятельности в предпринимательском секторе экономики, организации различных
форм для предприятий, которые повышают их устойчивость, конкурентоспособность. Однако необходимо
больше внимания уделять малым и средним предприятиям как сектору, который наиболее подвержен различным рискам.
Формулирование целей статьи (постановка
задачи). Целью данной статьи является разработка
организационной модели для малых и средних предприятий на основе кластерной структуры с целью повышения их инновационной деятельности.
Основной материал исследования. В мировой
практике используются различные способы активизации инновационной среды в экономике страны: формирование развитой инновационной инфраструктуры
(технопарки, бизнес-инкубаторы, региональные
инновационные фонды), создание сети трансферта технологий, прямая и косвенная финансовая поддержка
инновационных проектов, кластерный подход к инновационной политике [1].
Зарубежный и национальный опыт развития предпринимательства убеждает, что одним из эффективных способов активизации инновационной деятельности в среде малых и средних предприятий является
кластерный подход в реализации инновационной политики. Крупные предприятия, находясь на верхней
ступени экономической иерархии в государстве, име-

ют в своем распоряжении значительный интеллектуальный потенциал для решения разнообразных экономических и научно-технических задач, и поэтому к
новаторским предложениям со стороны науки, как
правило, проявляют ограниченную заинтересованность. Следует признать, что отечественная экономическая наука рассматривает понятие «кластер», основываясь на западных теоретических разработках, при
этом повторяя в различных вариациях классическое
определение «кластера», введенное М. Портером, основанного на теории конкурентных преимуществ страны или отдельного региона. Разделяя мнение авторов
[2] под кластером понимается система взаимосвязанных предприятий и ассоциированных институтов, общественных и научных организаций и государственных органов, планирующих и координирующих свою
деятельность в соответствии с единой целью, выраженной в повышении конкурентоспособности продукции (услуг) кластера, на основе эффекта синергизма.
Вольфганг Прайс, известный австрийский экономист, инициатор и вдохновитель развития кластерного движения в Украине, акцентирует внимание на
том, что для реализации данного проекта не требуется
привлечения дополнительных финансовых ресурсов,
при этом используя внутренний потенциал региона,
кластеры в перспективе могут стать неотъемлемой
инновационной составляющей политики социальноэкономического развития [3, с. 24 — 25].
Для успешного внедрения и функционирования
кластеров В.Прайс считает необходимым наличие следующих условий [3]:
1. Организация в регионе Координационного центра, который бы направлял свою работу не только на
реализацию идей кластерных технологий, но и поиск
эффективных форм взаимодействия власти и бизнеса, практической реализацией инновационных разработок, получение грантов на мониторинг социальноэкономических составляющих регионального развития. Значение этой работы особенно возрастает в условиях отсутствия институциональной среды функционирования кластеров.
2. Привлечение к работе в Координационном центре представителей центральных учреждений области, руководителей предприятий, организаций, делега-
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тов от местных органов власти.
3. Активная информационная работа, включающая в себя проведение заседаний круглых столов,
региональных экономических конференций, инвестиционных форумов и социологических опросов по
направлениям развития региона.
4. Научное обоснование политики инновационного развития на основах реализации кластерных технологий, наиболее приемлемых для отечественной
экономики.
5. Поддержка местными органами власти путем
льготного кредитования социально значимых проектов, организации образовательных программ переподготовки и стажирования, пропаганда идей кластерного движения в средствах массовой информации.
Все перечисленные мероприятия, основной целью которых является организация эффективных предпринимательских структур, непосредственным образом будут влиять на формирование стратегического
вектора развития и экономическое поведение в деловой среде региона. На уровне каждого отдельно взятого предприятия необходимо формировать понимание того, что конкурентоспособность региона, его
общий потенциал, развитие внутреннего рынка, в конечном счете, важнее и экономически целесообразней краткосрочных финансовых результатов и максимизации собственной прибыли.
В последнее время в экономическую терминологию для более полного и глубокого рассмотрения вопросов регионального развития, а также отдельных
субъектов хозяйствования введено [4, с. 24] понятие
субъектности. Субъектность — это способность социальной системы формировать собственную стратегию,
ставить и корректировать цели, ориентировать и осуществлять свои действия, оценивать их соответствие
задуманному [4, с. 24]. Субъектность можно рассматривать как весомость, значимость субъекта в системе
социальных и хозяйственных связей, его самобытность,
идентифицированность и способность к саморазвитию
на основе интеллектуальных, ресурсных и иных внутренних возможностей, а также как дальнейшее развитие или более высокую и емкую ступень региональной
идентификации. Понятие субъектности можно применять также для кластерных объединений предприятий,
в которых эффект синергизма вносит существенный
вклад в значимость или весомость данной характеристики. Основной смысл понятия субъектность заключается в том [4 с. 24], что одна и та же система может
в широком диапазоне повышать или понижать свой
уровень субъектности в зависимости от «правильности» или «ошибочности» своих намерений и действий,
в зависимости от тактики внешних и внутренних партнеров и конкурентов.
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Оценивая значительный вклад ученых-экономистов [1 — 4] в разработку теории и практики кластеров,
следует отметить, что ключевые принципы организации кластера в европейском варианте, такие как взаимодополнение в деятельности предприятий, поддержка, доверие во взаимоотношениях, обмен информацией и опытом, работа на конечный продукт многих самостоятельных субъектов хозяйственной деятельности
региона недостаточно увязаны экономической наукой
с противоположными, но реально существующими в
отечественной экономической практике понятиями независимости предприятий, конкуренции, коммерческой
«тайны», стремлению предприятий к максимизации
собственной прибыли и лидерству на рынке. Любая
система (в том числе кластерная) как форма организации субъектов хозяйствования, изначально предполагает определенные ограничения независимости в действиях участников этой системы, неизбежный учет их
взаимных интересов и возможностей. Наличие разноплановых факторов функционирования предпринимательских структур в современных условиях рассматривается экономической наукой как парадокс субъектности. Это прежде всего соотношение зависимости и
самостоятельности отдельного предприятия или региона в условиях глобализации мировой экономики и усиления прозрачности таможенных границ между государствами. Превалирующее ранее мнение в среде руководителей-хозяйственников, что максимальный успех возможен лишь при максимальной рыночной независимости, в нынешних условиях меняется на «понимание того, что нужно идти навстречу весьма серьезной зависимости от эффективных партнеров, от источников научно-технической информации, маркетинговой информации т. д.» [5, с. 92].
Возможным разрешением парадокса субъектности могли бы стать объединения предприятий по кластерному типу, где «каждое предприятие фокусируется
на своих конкурентных преимуществах, которые они
усиливают в максимально возможной для них степени. Предприятие оставляет в собственном производстве только то, что оно способно делать лучше других,
оставляя партнерам остальные направления, где их преимущества неоспоримы [5, с. 92]». При таком подходе
резко возрастает уровень партнерского сотрудничества
предприятий в кластере, значительно снижается объем
затрат и усилий на конкурентное соперничество. Ускоряющийся темп глобализации материального сектора
выдвигает на передний план значимые реальные связи
предприятий между собой и инфраструктурным окружением, отношения с властными структурами, с партнерами и конкурентами, отношения с ближним и дальним зарубежьем. Потенциальные возможности кластера открываются для тех предприятий, которые «быст-

143

Т. А. Дементьева
Таблица 1
Факторы, негативно влияющие на формирование кластерного подхода
для развития предприятий [7]

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

Х арактеристика факторов
Отсутствие широкомасштабной государственной поддержки процессов объединения
предприятий в кластеры, особенно на начальных этапах создания кластера
Отделенность и слабый уровень взаимодействия между предприятиями региона
Устойчивая направленность предпринимателей на ведение дела поодиночке,
неуверенность в действенности новых подходов, ментальность руководителей,
которые не желают изменять отношения к поиску новых путей организации
деятельности собственных предприятий
Слабый уровень доверия между предпринимателями, предпринимателями и
органами власти
Слабая информированность предпринимателей относительно сущности понятия
«кластера», практическое отсутствие или слабое распространение информации о
положительных результатах деятельности кластеров в других регионах и за границей
Отсутствие средств
для
реализации кластерных
проектов,
нежелание
предпринимателей рисковать через неопределенные условия деятельности кластеров,
отсутствие законодательных и нормативных документов, которые стимулируют и
регулируют деятельность кластеров
Слабая мотивация у предпринимателей региона, которые имеют разные цели
хозяйственной деятельности, разных руководителей и т.п., к созданию кластеров
Отсутствие активной позиции относительно участия в кластерах среди научных
учреждений
Отрицательное восприятие промышленными гигантами, работающих на экспорт,
идеи увеличения направленности на удовлетворение внутренних потребностей из-за
отсутствия гарантий наличия реального, а не потенциального спроса на продукцию
Отсутствие
налаженного
партнерства
между
органами
власти
и
предпринимательским сектором, который не оказывает содействие формированию
кластеров, ведь на начальных этапах только рыночной потребности недостаточно,
необходима еще и государственная поддержка развития кластерных отношений

рее сформировали стратегические и тактические схемы совместного рыночного поведения, которые построили надежные связи с наиболее влиятельными партнерами» [5], сознательно поступившись при этом частью своей независимости, получая взамен «высший
уровень субъектности [4]».
Для преодоления разрыва и сближения позиций
указанных факторов в региональной экономической
политике государства должны разрабатываться и внедряться значимые «центробежные» мероприятия, позволяющие предприятиям региона видеть в перспективе
реальные преимущества и экономическую целесообразность участия в кластерах, в сравнении с самостоятельным и независимым функционированием в рам-

ках становления рыночных отношений. Формирование
региональных и отраслевых программ инновационного развития для обеспечения скоординированной деятельности власти, общества, предпринимательства и
науки — главная задача кластерной технологии организации хозяйственной деятельности в регионе.
Ученые-экономисты, работающие в области организационных технологий предпринимательства предполагают [6, с. 60], что кластерная организация
субъектов хозяйствования в материальном производстве достигнет максимального своего развития к
2020 — 2030 гг. и далее пойдет на спад. Для Украины
точкой отсчета в практической реализации кластерных инициатив можно считать конец ХХ века (1998г.)
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Таблица 2
Организационные кластерные принципы

№п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Принципы
2
Инновационность, вытекающая из соотношения внутренней конкуренции и
кооперации участников кластера
Наличие главенствующей цели в виде конкурентоспособной продукции или услуг на
внутреннем и внешнем рынк ах
Доверие и взаимодополнение в отношениях между участниками кластера;
возможность объединившимся предприятиям эффективно отстаивать свои интересы в
рыночных условиях и в отношениях с местной и региональной властью
Коллегиальность и нежесткие ф ормы управления
К устремлениям предпринимательских структур среднего и в большей степени
малого бизнеса можно отнести следующие:
Устойчивое и стабильное развитие
Чувство правовой защищенности от неблагоприятных внешних воздействий (к
которым можно отнести конкурентное давление крупного бизнеса, контролирующие
действия со стороны властей и т.п.)
Облегченный доступ к финансовым ресурсам (банки с бо' льшим доверием относятся
к к ластерам, нежели к каждому предприятию в отдельности)
Благоприятная деловая среда

— разработана программа «Подолье Первый», на базе
которой были созданы швейный, строительный и агропромышленный кластеры и пик развития кластеров
можно прогнозировать на 2040 — 2050 гг. Как любое
новшество, внедряемое в существующие рамки социально-экономической среды, кластерные модели в
процессе реализации сталкиваются с определенными
трудностями. В табл. 1 автором [7] приводится совокупность факторов, негативно влияющих на становление кластерных структур в Запорожском регионе,
однако, можно утверждать, что такие факторы присущи всей национальной экономике.
Углубленный и объективный анализ каждого из
десяти факторов вышеприведенной таблицы позволяет сделать заключение, что на уровне государственной экономической политики (факторы № 1, № 4,
№ 6), на региональном уровне (факторы № 2, № 4,
№ 5, №10), на уровне экономической культуры, национальной ментальности руководителей предприятий
(факторы № 3, № 4, № 8, №9) для успешной реализации кластерных инициатив должны быть разработаны
региональной и местной властью мероприятия на
уровне стратегических планов развития регионов по
каждому из проблемных факторов, наполненные конкретным и реальным содержанием. По мнению В.Гееца, к негативным факторам, препятствующим распространению кластерных образований в экономической
среде, нужно отнести также «отсутствие нормативноЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

правовых основ формирования и функционирования
кластерных форм организации бизнеса и научно обоснованных и практически апробированных методов
измерения результатов их деятельности» [8]. Согласно действующему законодательству Украины кластеры юридически могут выступать как общественные
объединения без права осуществления полноценной
предпринимательской деятельности. Поэтому каждый
из активных нынешних кластеров «работает по своим
индивидуальным организационным и финансовым
схемам, рискуя и обучаясь на собственных ошибках»
[9]. Отсюда следует, что неправомерно рассчитывать
экономическую эффективность общественной организации, не являющейся субъектом хозяйствования,
что можно наблюдать в работах некоторых авторов
[7]. Доказано зарубежной и отечественной практикой,
что кластерная модель способствует развитию каждого из её участников и можно говорить лишь об интегральном показателе результативности кластера как
сумме составляющих его частей.
Одной из приоритетных задач, возлагаемых на
кластерные объединения, можно считать активизацию
механизма саморазвития предпринимательских устремлений на основе внутренних, потенциальных возможностей организационных кластерных принципов.
На основе вышеприведенных принципов (табл. 2)
кластерная структура может выглядеть следующим
образом (рис. 1).
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Рис. 1. Модель регионального промышленного кластера

Т. А. Дементьева

146

Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

Т. А. Дементьева
Производственный блок регионального промышленного кластера представлен ведущим отраслевым
предприятием в регионе, стратегической целью которого является производство конкурентоспособной продукции, в перспективе — мирового уровня. К этому блоку
относятся множество профильных малых предприятий,
обеспечивающих функции поставщиков сырья, комплектующих, реализующих продукцию, обслуживающих
основное производство ведущего предприятия. В данном блоке присутствуют присущие кластеру принципы,
такие как конкуренция среди малых предприятий, так и
сотрудничество с ведущим предприятием на основе доверия и поддержки путем предоставления на взаимной
выгоде товарных кредитов, авансовых или отсроченных
платежей, взаимным гарантированием банковских кредитов. Формальные кластерные рамки не ограничивают
развитие каждого из малых предприятий, их дополнительные производственные возможности могут реализовываться с внешними партнерами. Конкуренция между малыми предприятиями является стимулирующим
фактором к совершенствованию их экономической деятельности на основе инноваций во взаимодействии с
научно-исследовательскими подразделениями кластера.
Инновационность кластера обеспечивает научно-исследовательский институт соответствующего профиля или
филиал этого института, организованный совместными
усилиями региональной власти и участников кластера.
Объединяющим началом, способствующим кластеру приобретать структурные очертания, является
группа правовой защиты, представленная юристами,
аудиторами, адвокатами, которые обеспечивают правовое сопровождение хозяйственной деятельности
каждого из участников кластера во взаимоотношениях с региональной и местной властью, контролирующими государственными органами, внешними партнерами. В силу объективных причин руководитель
малого предприятия должен совмещать в своем лице
все функции, перечисленные выше, не являясь, как
правило, профессионалом ни в одном из них.
Финансовое состояние кластера, как объединения
субъектов хозяйствования, зависит, в конечном счете,
от правильности выбранной маркетинговой политики,
обеспечивающей позиции выпускаемой продукции на
рынке. Тенденции движения товара на внутреннем и
внешнем рынках, активные мероприятия по завоеванию рыночных сегментов могут быть обеспечены специалистами экономического вуза или коммерческого
предприятия, организованного на базе вуза.
При поддержке местных властей на базе муниципальных учебных заведений осуществляется профессиональная кадровая подготовка для соответствующих направлений хозяйственной деятельности кластера. Переподготовка и повышение квалификации
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руководящего состава участников кластера возможна на базе экономических вузов.
Присутствие и непосредственное участие банков
в функционировании регионального промышленного
кластера является необходимым условием жизнеспособности такого объединения предприятий. По мнению специалистов кредитно-банковской сферы, малые и средние предприятия, составляющие основу
кластерных объединений, представляют собой более
привлекательный сектор кредитования в сравнении с
независимыми субъектами хозяйствования.
Совместными усилиями всех участников кластера может быть сформирован инновационный фонд
развития, средства которого будут использоваться на
проведение общекластерных мероприятий, таких, как
организация обучения, переподготовки, повышение
квалификации сотрудников предприятий, кредитование участников кластера на льготных условиях. Управление инновационным фондом осуществляет коллегиальный орган, к примеру, Наблюдательный Совет
кластера, состоящий из участников.
Одним из источников наполнения фонда могут
быть взносы участников на уровне благотворительных
отчислений (около 4% от полученной прибыли), разрешенных законодательством Украины и не облагаемых налогами. Каждый из участников имеет право
«финансового вето» в пределах перечисленных им
средств в инновационный фонд на любое решение Наблюдательного Совета по использованию этих средств.
Инновационный фонд может также выполнять
функции гарантийного обеспечения при классическом
кредитовании предприятий, состоящих в кластере,
другими сторонними банками.
Средства инновационного фонда могут направляться на патентование, сертификацию изобретений,
поддержку авторских коллективов на ускорение перспективных разработок, доведение экспериментальных образцов до серийного промышленного уровня,
организацию выставок инновационной продукции и
готовых к внедрению в производство проектов, проведение мероприятий по маркетингу.
Такая организация финансовой поддержки становления и развития кластерных инициатив является
весомым объединяющим фактором для всех его участников и формирующим новый тип взаимоотношения между ними в духе кооперации, учета общих интересов и каждого в отдельности.
Основополагающим началом создания жизнеспособного кластера является действующая целевая
региональная программа развития конкретного направления с соответствующим бюджетным финансированием, сроками исполнения, контролем, конкретными
исполнителями.
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В рамках действующего законодательства участниками кластера создается Координационный центр,
включающий в себя представителей местной и региональной власти, науки, производственных предприятий и имеющий статус общественной организации.
Функциями Координационного центра является коллективное управление развитием вновь созданного
объединения предприятий и организаций, представление кластера на региональном и национальном уровнях, в средствах массовой информации. Формы управления координационного центра являются нежесткими и имеют рекомендательный характер для всех
участников кластера по осуществлению общей стратегической цели.
Активная позиция региональной власти Донецкой области на начальных этапах становления металлургического и сельскохозяйственного кластеров является залогом их успешного развития в дальнейшем.
Низовая инициатива на уровне предприятий по формированию кластеров в современных условиях, поддерживаемая автором [10], представляется неосуществимой по следующим причинам:
1. Для успешной реализации масштабных проектов необходимы финансовые средства в достаточных объемах и равномерным распределением их по
этапам освоения мероприятий проекта.
2. Собственники успешных отечественных предприятий не станут вкладывать собственные средства
в организацию сомнительных с их точки зрения проекты, которые не гарантируют им экономических выгод в ближайшей перспективе. Такие выводы сделаны автором работы по результатам непосредственного общения с руководителями малых и средних предприятий и анализа социологических опросов, проведенных Институтом экономики промышленности НАН
Украины по вопросам инноватики [11].
3. Малые и средние предприятия с низким уровнем рентабельности не имеют свободных средств на
организацию кластерных проектов.
4. Кластеры как организационная хозяйственная
структура не определена в украинском законодательстве и может функционировать в статусе общественной организации, коммерческая деятельность которой
существенно ограничена.
5. Кластерная инициатива в среде малых и средних предприятий требует большой информационной и
образовательной работы по обучению руководящего
состава предприятий кластерным технологиям. Такие
мероприятия длительны во времени, требуют организаторских усилий и финансовых затрат и не входят в перспективные планы развития частных малых и средних
предприятий. Поэтому в нынешних условиях незавершенного становления рыночных механизмов и культу-

ры взаимодействие хозяйствующих субъектов государство остается единственным эффективным инициатором и проводником масштабных региональных проектов, такими, как кластерные объединения предприятий.
В заключение необходимо отметить, что основной ценностью любой модели, и кластерной в частности, является её системный, а не математический характер, который упрощает описание и способствует
пониманию поведения экономической структуры в
известных условиях, хотя и не обеспечивает полной
достоверности и не гарантирует достижения результата реальным экономическим субъектам. Кластерная
модель организации производственных отношений в
регионе, адекватно корректируемая в ходе реализации, может предоставлять возможность наметить сценарий действий участников процесса, но рассматривать модель как практическое руководство нецелесообразно. Ф. Хайек, нобелевский лауреат в области
экономики, отмечал, что «все социально-экономические модели — это всего лишь ориентир, применимый
в конкретных временных рамках с условной степенью достоверности». В процессе реализации модель
неизбежно должна подвергаться корректировке и уточнению целого ряда аналитических данных и внесению
поправок в исходные условия моделирования для
получения большего приближения к реально протекающим процессам.
Становления кластерных образований в экономике Украины свидетельствуют о том, что всё большее
число влиятельных структур власти, бизнеса и науки
воспринимают новую философию инновационного развития экономики в формировании не только соответствующих инновационно ориентированных предпринимательских структур, но и обеспечении всеобщей направленности общества на путь инновационного развития, что позволит Украине выйти на мировой уровень применения современных технологий.
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО БІЗНЕСУ
У сучасній економіці для забезпечення її гармонійного розвитку функціонують різні за масштабом
підприємства — великі, середні, малі. За кордоном
більш інтенсивний розвиток отримав малий бізнес, що
пов’язане з вагомими його перевагами порівняно з великими та середніми підприємствами, оскільки малий
бізнес дозволяє більш енергійно вирішувати проблеми
відтворювального характеру, бо пом’якшує процеси
нагромадження, сприяє мобілізації фінансових ресурсів
та інвестування, прискореному розвитку виробництва,
забезпеченню впровадження досягнень науково-технічного прогресу, структурним перебудовам економіки,
соціальній стабільності, покращенню зайнятості, що
загалом забезпечує підвищення валового внутрішнього продукту. У державах із розвинутою економікою
мале підприємництво виробляє понад 50% ВВП, а частка
зайнятого населення складає понад 40%. В Україні
останнім часом питанням розвитку малого бізнесу
приділяється все більше уваги. Однак в країні мале
підприємництво ще не набуло широкого розвитку, бо
дає лише коло 10% ВВП, а частка зайнятих складає
14,4% працездатного населення.
Слід зазначити, що за підсумками 2008 р. в цілому
по Україні фінансові результати малих підприємств від
основної діяльності до оподатковування склали
37482,2 млн. грн. збитків унаслідок різниці прибутку
32018,9 млн. грн., що одержали 62,7 % усієї кількості
малих підприємств, і збитками в розмірі 69501,1 млн. грн.,
що створилися на 37,3 % малих підприємств [1]. У цьому ж періоді малі підприємства Донецької області дістали
прибуток від основної діяльності до оподатковування в
розмірі 1052,6 млн. грн. З усієї кількості малих підприємств
цього регіону 66,2 % дістали прибуток у розмірі
3092,5 млн. грн., а 33,8 % підприємств понесли збитків
на суму 2039,9 млн. грн. [2]. Розмір позитивного сальдо
фінансових результатів від основної діяльності малих
підприємств Донецької області в 2008 р. посів перше місце
серед всіх областей України. Усього з позитивними фінансовими результатами діяльності в 2008 р. в Україні зафіксовано лише чотири області — Донецька (1052,6 млн.
грн.), Чернівецька (168,0 млн. грн.), Чернігівська
(133,1 млн. грн.) та Тернопільська (25,3 млн. грн.) [1].
Таким чином, якщо орієнтуватися на показники

діяльності розвинутих країн в частині питомої ваги малого бізнесу в ВВП та кількості зайнятих, що є наслідком
сприяння малому підприємництву, то можна відзначити наявність суттєвих потенціальних можливостей щодо
його розвитку в нашій країні, а також більш прискореного його розвитку в найбільш населених регіонах та
на територіях, які потерпають від безробіття внаслідок
об’єктивних факторів чи внаслідок вивільнення робітників в процесі скорочення діяльності великих та середніх підприємств та цілих галузей через несприятливу зовнішню чи внутрішню кон’юнктуру ринку. З огляду на потенціал розвитку малого бізнесу Донецької
області необхідно відзначити, що при створенні сприятливих умов для функціонування та розвитку малий
бізнес здатний узяти на себе не тільки функцію стабілізації економіки регіону чи окремих територій, але й в
перспективі — нарощування економічних показників,
а також вирішувати питання щодо зняття соціальної напруженості, створення та впровадження інноваційних
продуктів та технологій, нових робочих місць для висококваліфікованих спеціалістів.
У світовій практиці для покращення результатів
діяльності країни на підвалинах розвитку малого
підприємництва використовується така форма організації суб’єктів малого підприємництва, як їх об’єднання
в кластер, тобто більш-менш формальну структуру,
що дозволяє суттєво покращити загальні можливості
та створити основу для формування синергетичного
ефекту внаслідок ефективної взаємодії всіх факторів
виробництва, якими може розпоряджатися суб’єкт
господарювання. Кластер як форма організації діяльності групи малих (при нагоді й середніх та великих)
підприємств надає можливість кожному окремому
суб’єкту господарювання більш ефективно використати наявні в нього ресурси та можливості, а також
залучити до своєї діяльності та максимально ефективно використати ресурси та можливості інших суб’єктів
господарювання. Таке ефективне співіснування знижує окремі ризики діяльності внаслідок їх розпорошення між суб’єктами господарювання та покращує
використання наявних ресурсів. На жаль, на сьогоднішній день в українській економіці, зокрема в Донецькій області, кластеризація не знайшла належного
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Таблиця 1
Основні показники діяльності малих підприємств за видами економічної діяльності у 2008 році

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), млн.грн.
Найменування ви дів економічної діяльності
Усього
у том у числі:
Сільське господарство, мисливство
та лісове господарство
Промисловість
Будівництво
Т оргівля, ремонт автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого споживання :
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх
технічне обслуговування та ремонт;
оптова торгівля й посередництво в оптовій
торгівлі;
роздрібна торгівля, ремонт побутових
виробів та предметів особистого вжитку
Діяльність готе лів та ресторанів
Діяльність транспорту та зв’язку
Фінансова діяльність
Операції з нерухом им майном , оренда,
інжиніринг та на дання послуг підприємцям
Освіта
Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги
Надання комунальних та індивідуальних
послуг, діяльн ість у сфері культури та спорту

в Україні1[1]

у Донецькій області2 [2]

492378,7

41298,8

10274,4
45561,8
42242,3

446,8
3872,6
3282,0

305302,8

28493,3

22856,2

1853,6

263404,2

25037,5

19042,4
3231,8
16710,0
7987,6

1602,1
217,5
1086,9
308,4

55536,5
612,1
1233,7

3210,9
44,2
112,6

3550,8

222,7

Дані наведено без банків, фермерських господарств та бюджетних установ. Дані сформовані з урахуванням змін відповідно
до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності»
від 18.09.2008 року №523-VI. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.
2
Дані наведено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. Дані наведено без фермерських
господарств та банків.
1

застосування. Це обумовлено низкою чинників теоретичного, методичного, практичного, а також правового характеру.
Багато дослідників приділяли увагу проблемам
становлення та розвитку малого підприємництва в
Україні. Так, питання розвитку й функціонування малого бізнесу з погляду регуляторної політики розглянуто в роботах В.Ляшенка [3; 4; 5; 6]. У своїх дослідженнях автор акцентує увагу на методології формуванні й режимах реалізації малого бізнесу, зокрема
економічно-правовому забезпеченню розвитку
суб’єктів малого підприємництва, а також формуванню кадрового потенціалу для таких підприємств шляхом навчання керівників для цієї форми господарювання. Варто також виділити деяких українських (В.Хахуліна [6], Т.Бережну [4], Ю.Макогона [7], С.Полковнікова [4]) та російських (Е.Бухвальда [8], А.Виленського [8], А.Шлафмана [9]) учених, що досліджують
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проблеми малого підприємництва. Безпосередньо питання кластеризації освітлені в роботах закордонних
учених, серед яких необхідно виділити М.Портера [10],
Й.Шумпетера [11], В.Фельдмана [12] і Е.Лимера [13];
українських авторів: В.Федорова [14], К.Дудкиної [15],
З.Козир [16]; російських: І.Ферової [17], Д.Ригаліна
[18]. Однак поряд з низкою проблем, розглянутих та
вирішених цими авторами, у їх працях не знайшли
достатньої уваги питання, що належать до гармонізації
інтересів всіх учасників кластера, який створений з
участю суб’єктів малого підприємництва.
Мета статті — обґрунтування інтересів кожного
з учасників кластера з метою їх гармонізації та досягнення синергетичного ефекту при спільному функціонуванні на прикладі формування спеціалізованого торгового центра (СТЦ).
Саме торгівля сьогодні надає найбільші можливості в створенні та розвитку малих підприємств, бо
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Таблиця 2
Частка малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) в сфері торгівлі, ремонту
автомобілів, побутової техніки і предметів особистого споживання в Україні [1]
Питома вага малих
підприємств в
загальному обсязі
реалізації
продукції,%
Питома вага
підприємств торгівлі,
ремонту автомобілів,
побутової техніки і
предметів особистого
споживання в
загальному обсязі
продукції малих
підприємств, %

2000 р. 2001 р.
8,1
7,1

2002 р.
6,7

2003 р.
6,6

2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р.
5,3
5,5
4,8
4,3

11,8

7,6

6,7

5,0

8,6

виробництво продукції потребує більш високих витрат та часу, внаслідок чого відбувається скорочення
чи консервація виробничих структур малого бізнесу,
а капітали переорієнтуються в інші сфери. Велика частка суб’єктів малого підприємництва спрямовує свої
зусилля та капітали в торгівельно-посередницьку сферу та сферу послуг. Цей факт відбивають основні показники функціонування малих підприємств. Так, за
видами економічної діяльності лідируючі місця як в
Україні взагалі, так і в Донецькій області зокрема займають торгівля, ремонт автомобілів, побутової техніки та предметів особистого споживання, що належить
до сфери послуг. У 2008 р. в Україні частка цих видів
економічної діяльності склала 62% від загального обсягу реалізації продукції малими підприємствами, а в
Донецькій області ще вище — 69% (Таблиця 1).
Така статистика обумовлюється низкою факторів,
що сприяють прагненню суб’єктів малого підприємництва в сферу економіки. Сфера послуг порівняно з
виробничою або науково-дослідною діяльністю не
вимагає великих капіталовкладень, має більш високу
рентабельність вкладених коштів та швидку їх
окупність. Однак і в цій сфері спостерігається зниження частки участі малого бізнесу в загальному обсязі реалізації продукції підприємствами. В Україні за
період з 2000 р. до 2007 р. зазначена частка знизилася у малих підприємствах, що належать до торгівлі,
ремонту автомобілів, побутової продукції і предметів
особистого споживання, з 11,8% до 3,7%, разом зі
зниженням питомої ваги обсягів реалізації малих
підприємств в загальному обсязі із 8,1% в 2000 р. до
4,3% в 2007 р. (таблиця 2).
Слід відзначити, що торгівля приваблює
підприємців визначеною ясністю отримання прибутку

5,3

4,1

3,7

та відносною простотою стосунків сторін, що задіяні
в процесі купівлі-продажу. Таким чином, суб’єкт малого підприємництва, починаючи свою діяльність у
сфері в торгівлі, одержує безцінний досвід спілкування й роботи з кінцевим покупцем, виявляючи й визначаючи для себе його запити й настрої.
Разом з тим питання залучення капіталу для початку діяльності в сфері послуг не обходять підприємця
стороною. Одним з таких питань, що суттєво впливають на існування та прибутковість бізнесу, є придбання
приміщення для організації торгівлі або надання послуг.
Відзначимо, що існує чималий ризик того чи буде придбана нерухомість ефективна для використання в обраному напрямку підприємницької діяльності. Альтернативою в рішенні питання може стати оренда приміщення, бо суб’єкт малого підприємництва схильний до
зменшення ризиків щодо фінансових втрат у випадку
невдачі в бізнесі та зменшення витрат взагалі.
Таким чином, як варіант у виборі місця надання
послуг, зокрема для зменшення ризиків підприємницької діяльності, суб’єкт малого бізнесу схильний до
оренди торговельної площі в СТЦ, поруч із іншими
суб’єктами господарювання, що займаються аналогічним видом діяльності. Таке скупчення суб’єктів
підприємництва є своєрідним галузевим кластером,
що створений на базі СТЦ. Основною перевагою СТЦ
є широта представленого асортименту, зосередженого в одному місці порівняно з магазинами, які розташовані окремо та на різних територіях.
Для розуміння сутності функціонування кластера розглянемо його визначення різними авторами й
проаналізуємо їх з метою виявлення переваг у порівняно зі звичайними об’єднаннями.
Отже, кластер (від англ. cluster — скупчення) в
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узагальненому інтегрованому визначенні можна представити як мережу взаємозалежних суб’єктів виробничо-комерційного об’єднання, що містить у собі виробників, постачальників, споживачів, елементи промислової інфраструктури, дослідницьких інститутів,
взаємозалежних у процесі створення додаткової вартості. Цей підхід ґрунтується на досягненні позитивних синергетичних ефектів регіональної агломерації,
що виникають унаслідок близькості виробника і споживача, формування мережних ефектів та дифузії знань
за рахунок виділення найбільш перспективних напрямків і сфер діяльності. При цьому між видами й
секторами діяльності відсутні чіткі межі, і весь процес
взаємодії та об’єднання зусиль суб’єктів підприємництва розглядається у взаємозв’язку. Характерною рисою такого об’єднання є можливість одержання максимального прибутку у вигляді вигоди (або іншого
отриманого результату) кожним учасником мережного процесу.
М. Портер визначає «кластер як групу взаємозалежних компаній, що географічно міжують, і зв’язаних з ними організацій, що діють у визначеній сфері,
що характеризуються спільністю діяльності і взаємодоповнюючих один одного. Територіальне охоплення
кластера може варіюватися від груп виробництва одного міста або штату (регіону) до країни або навіть
декількох межуючих країн. Кластери мають різну форму залежно від своєї глибини і складності, але
більшість містить у собі: компанії «готового продукту» або сервісу; постачальників спеціалізованих факторів виробництва, що комплектують, виробів, механізмів, сервісних послуг; фінансові інститути, фірми
в супутніх галузях ... урядові структури, що роблять
істотний вплив на кластер, можуть розглядатися як
його частина» [10, 215].
Якщо розглядати кластер з погляду українського
законодавства, то можна припустити, кластери розглядаються у вигляді господарських об’єднань, що згідно
з ст. 119 п.2 Господарського кодексу України визначаються як «об’єднання підприємств, утворене з ініціативи підприємств, незалежно від їхнього виду, що на добровільних початках об’єднали свою діяльність» [19, 87].
Однак небезпека такого співробітництва суб’єкта малого підприємництва в тому, що воно несе в собі можливість втрати самостійності (можливості прийняття
самостійних рішень щодо лінії поводження на ринку,
освоєння нових товарів, нових технологій і т. д.). У
свою чергу, основна відмінність кластера від об’єднання
і його перевага полягає в тому, що перший є скупченням суб’єктів господарювання при визначених оптимальних умовах для функціонування й розвитку. Таким чином, за рахунок зусиль кожного суб’єкта в кластері, спрямованих на досягнення однієї мети, крім куЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

мулятивного ефекту, досягається також і синергетичний, як і в класичних об’єднаннях.
Якщо розглядати світовий досвід розвитку кластерів, то сьогодні в глобальному масштабі можна
виділити три його основні «центри», а саме: північноамериканський, західноєвропейський та азіатський.
Держава при цьому не тільки сприяє формуванню
кластерів, але й сама стає учасником мереж. Наприклад, у Великобританії уряд визначив райони навколо
Единбурга, Оксфорда і південно-східної Англії як основні регіони розміщення біотехнологічних фірм. У
Норвегії уряд стимулює співробітництво між фірмами
в кластері «морське господарство». У Фінляндії є
розвинутий лісопромисловий кластер, куди входить
виробництво деревини і деревних продуктів, папера,
меблів, поліграфічного і зв’язаного з ним устаткування. Тісна взаємодія фірм цього кластера в поширенні
знань забезпечує їм конкурентні переваги перед основними торговельними суперниками. За оцінкою експертів, Фінляндія лідирує за рівнем і дослідницької, і
технологічної кооперації [20, 73].
Таким чином, розглядаючи кластер як скупчення суб’єктів господарювання при оптимальних умовах розвитку й функціонування, варто також приділити увагу дослідженню сутності синергетичного ефекту, що виникає при створенні та функціонуванні кластеру. Синергетичний ефект надає зростання ефективності діяльності в результаті кооперації та спеціалізації
діяльності суб’єктів, інтеграції, злиття окремих частин
в єдину систему шляхом формування системного
ефекту, тобто емерджентності. Синергізм означає перевищення сукупним результатом суми факторів, що
його складають. Синергетичний ефект надає можливість вирішити проблеми взаємозв’язку між різними видами діяльності одного чи декількох суб’єктів
малого підприємництва, щоб досягти більш високих
результатів, ніж в разі автономної діяльності кожного
підприємства, яке діє в визначеній групі підприємств.
Оптимізація внаслідок взаємодії всіх видів діяльності
на підвалинах синергетичного ефекту носить стратегічний характер, оскільки в умовах нестабільного та
непередбачуваного зовнішнього середовища підвищується інтенсивність конкурентної боротьби та вимоги до адекватності реагування кожного суб’єкта
господарювання на зміни зовнішнього середовища.
Дія синергетичного ефекту спрямована на якісну зміну всієї системи, підвищення її стійкості, а також гармонізацію структури та підвищення ефективності механізмів взаємодії її елементів. Унаслідок цих
якісних змін відбувається зростання кількісних показників функціонування суб’єкта господарювання, який
є частиною кластеру. Однак, якщо перевага в діяльності суб’єкта господарювання та відповідного клас-
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Синергетичні ефекти

Торгівельний

Операційний

Інвестиційний

Управлінський

Рис. 1. Класифікація синергетичних ефектів,
яка запропонована І.Ансоффом [21, 173]

Рис. 2. Процес кластеризації на прикладі організації СТЦ

теру надається короткостроковим цілям із визначеними показниками зростання та рентабельності, то
підприємство ризикує не досягти своїх довгострокових, тобто стратегічних цілей, чи втратити темпи розвитку. Розпорошеність діяльності підприємства в рамках диверсифікації також не сприяє отриманню чи
формуванню синергетичного ефекту. Виходячи з цього, суб’єкт малого бізнесу в особі його керівних
органів повинен ранжувати цілі, зважаючи на визначені критерії пріоритетності, а також компромісу між
цілями, які можуть мати протилежну спрямованість.
У господарчій практиці виділяють різноманітні
синергетичні ефекти, до них належать торгівельні, операційні, інвестиційні та управлінські (рис.1).
Таким чином, проаналізувавши позитивні моменти створення та функціонування кластера в аспекті
можливості досягнення їм синергетичного ефекту,
перейдемо безпосередньо до аналізу структури і
функцій кластеру в торгівельній сфері — СТЦ.
Однією з характерних рис СТЦ є визначений загальний напрямок діяльності суб’єктів підприємництва. Іншими словами, цей напрямок діяльності є тією

сприятливою умовою, що приваблює та скупчує
підприємців на території СТЦ.
У Донецькій області одержали визначений розвиток спеціалізовані торгівельні центри, діяльність яких
характеризується торгівлею промисловими та продовольчими товарами. Слід зазначити, що в кожного зі
СТЦ існують відмінні умови взаємодії суб’єктів господарювання, що складають цей центр.
На подібних підвалинах поєднання продажу промислових та продовольчих товарів у м. Донецьку створені та функціонують СТЦ із продажу меблів (ТЦ
«ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ», МЦ «АТЛАНТ», МЦ «ПОЛІССЯ», ЦМ «ТРИКУТНИК»), які будують свої відносини на основі договорів оренди суб’єктів роздрібної
торгівлі (ритейлорів) з адміністрацією (фірмою-організатором) СТЦ. Представлений кластер у більшості
випадків містить також постачальників і виробників
продукції, окремі інтереси власника СТЦ, а також
інших суб’єктів господарювання, що входять у кластер (рис. 2).
Основні мотиви співробітництва суб’єктів господарювання докладно представлені в таблиці 3. У
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Таблиця 3
Основні мотиви співробітництва учасників кластера (СТЦ) у безпосередніх взаєминах

деяких випадках бувають виключення, які виникають
унаслідок протилежного спрямування векторів діяльності окремих суб’єктів господарювання чи недоцільності прагнень якого-небудь з учасників. Однак
суть кластерного утворення нітрохи при цьому не
змінюється.
Таким чином, говорячи про причини, що викликають прагнення до гармонізації інтересів всіх учасників кластера (табл. 4), а також функції фірми-організатора в процесі формування й функціонування СТЦ
(табл. 5), необхідно відзначити, що у взаєминах між учасниками кластера простежується загальний напрямок прагнень кожного з учасників — розвиток кластера, тобто
тих умов, що забезпечують кожному суб’єктові господарювання оптимум у господарській діяльності.
Таким чином, розглядаючи приклад формування
кластеру, що сформований як тимчасова частково формальна структура, яка представляє скупчення суб’єктів
господарювання, можна зробити висновок про те, що
формування й функціонування такого роду організаційних структур відбувається, в основному, за рахунок
появи оптимальних умов для розвитку кожного елемента, що хазяює, у загальній системі таких взаємин.
Якщо як приклад розглядати просування продовольчих товарів шляхом кластеризації суб’єктів підприємництва, то умови взаємин можуть бути більш різноманітними та здійснюватися суб’єктами різних організаційно-правових форм на договірних підвалинах. Однак
при цьому економічні мотиви скупчення, гармонізації
інтересів учасників кластера, а також функції фірмиЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

організатора, по суті, є однотипними та спрямованими
на загальний розвиток такого об’єднання.
Так, наприклад, до кластерів, що у своїй діяльності спрямовані, більшою мірою, на просування продовольчих товарів можна віднести такі супер- і гіпермаркети, як «АМСТОР», «МЕTRО», «VARUS»,
«БУМ», «ВЕЛИКА КИШЕНЯ», «АШАН», «ФУРШЕТ»
та інші. У таких скупченнях, у першу чергу, інтересів
суб’єктів господарювання функцію ритейла виконує
фірма-організатор. Остання укладає договори з постачальниками й виробниками не тільки на представлення і своєчасне постачання продукції в супермаркет, але і передбачає в договорах також умови, за якими
постачальник повинний оплачувати оренду полиці, на
якій знаходиться його товар, а також стежити за відповідним представленням товару на прилавках і сприяти забезпеченню максимального обсягу продажів свого товару на території супермаркету.
Розглядаючи просування будівельної групи товарів, можна як кластерні об’єднання інтересів привести в приклад «Praktiker» і «Епіцентр». У сегменті
просування товарів радіоелектроніки можна відзначити
«ЕЛЬДОРАДО», «ФОКСТРОТ», «COMFY» та інші.
Однак такі скупчення інтересів суб’єктів господарювання необхідно контролювати й регулювати від
перегинів у кон’юнктурному відношенні. Наприклад,
варто враховувати прагнення фірм-організаторів до
вертикальної й горизонтальної інтеграції з метою досягнення своїх власних інтересів або власників приміщення — необґрунтовано піднімати ренту для фірм-
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Таблиця 4
Мотиви гармонізації інтересів всіх учасників кластера (СТЦ)
Учасники кластера

Власник приміщення СТЦ

Фірма-організатор
СТЦ
Роздрібні продавці
(ритейлори) СТЦ

Постачальники і/або
виробники продукції
Інші учасни ки кластера

Мотив и гармонізації інтересів в сіх учасників кластера
Вартість площі будинку
дуже сильно залежить від розвиненості
інфраструктури СТ Ц, том у існує непряма зацікавленість певного учасника в
ефективності роботи всього кластера, а не тільки окремих його ділянок.
Зацікавленість учасника у формуванні консенсусу інтересів між всіма
учасниками кластера, тому що це є першорядною задачею фірмиорганізатора. Наприклад, відносини між ритейлорами і/або постачальни ками
впливають на ціну, якість і асортимент продукції, що, у с вою чергу, впливає
на привабливість відвідування СТЦ і його розвиток.
Зацікавленість у тому, щоб між власником приміщення й фірмоюорганізатором було однакове розуміння загальної стратегії розвитку, а також
формування консенсус у інтересів між ним и. Фірма-організатор у відносинах
з влас ником прим іщення відстоює інтереси ритейлорів, що є прямою
зацікавленістю останніх.
Просування Т М продукції залежить і від вартості присутності в СТЦ і від
просування СТЦ у цілому.
Зацікавленість в ефективній роботі кластера складається в співробітництві з
учасниками кластера щодо проекту.

Таблиця 5
Функції фірми-організатора в процесі формування і функціонування кластера (СТЦ)
Функції

Планування

Організація

Мотивація
Контроль

Конкретний опис напрямків діяльності
фірми-організатора
Планування спільної діяльності на основі формува ння консенсусу інтересів
тривалого співробітництва. Основна мета – досягнення синерге тичного ефекту
за рахунок виділення найбільш перспективних напрямків діяльності.
Організація співробітництва між учасниками кла стера на основі обґрунтування
кола питань та інтересів кожного. Реалізація стратегічних планів кластера.
Консультації кожного з учасників щодо організаційних питань функціонування
кластера.
Створення умов для організації об'єднання на основі формування консенс усу
інтересів. Основні принципи клас тера – підвищення прибутковості й ринкової
вартості кожного з учасників кластера. Консультації учасників кластера для
бачення загальної стратегії розвитку об'єднання.
Безпосередній контроль і коректування напрямку діяльності учасників кластера
щодо загальної стратегії розвитку об'єднання.

організаторів. Унаслідок таких прагнень послабляється конкурентне середовище, що, у свою чергу, може
негативно відбиватися на якісному розвитку галузі, а
також економіці регіону та України в цілому.
Таким чином, з огляду на вищевикладене, можна зробити такі висновки щодо питання доцільності
кластеризації суб’єктів господарювання.
1. Кластер, по своїй суті, не є формальним
об’єднанням, а представляє інтереси скупчення
суб’єктів підприємницької діяльності в середовищі, де
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створюються оптимальні умови для сталої діяльності
та розвитку кожного із суб’єктів господарювання
будь-якого масштабу діяльності, а також і організації в
цілому.
2. Метою кластеризації суб’єктів господарювання стає створення умов для гармонізації інтересів кожного учасників об’єднання суб’єктів господарювання. Таким чином, обґрунтування та врахування інтересів кожного з учасників кластера дає уявлення щодо
формування критеріїв оптимальності створення такої
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структури та виявлення мотивів для об’єднання діяльності суб’єктів господарювання.
3. У свою чергу, за рахунок зниження трансакційних витрат, економії на гнучкості такого роду структури, визначених можливостях росту шляхом вдосконалення діючих та створення нових ефективних
зв’язків та можливостей, зниження ділового й фінансового ризиків відбувається досягненням синергетичного ефекту.
4. Визначна роль фірми-організатора в кластері
визначається тим, що на неї полягають функції ефективного управління об’єднанням суб’єктів господарювання, що входять у кластер.
5. Поряд з гармонізацією інтересів всіх учасників
кластера, у такого роду об’єднанні забезпечується
високий рівень конкуренції за рахунок великої присутності конкурентів в одному місці, що дає впевненість споживачеві в отриманні продукції чи послуг
досить високої якості та за помірною ціною.
6. Однак разом з позитивними тенденціями розвитку суб’єктів підприємництва і забезпечення високого рівня конкуренції між ними існують також і негативні моменти в розвитку, що підштовхують до створення монопольного стану на ринку і дисбалансу інтересів суб’єктів господарювання галузі. Наприклад,
прагнення фірм-організаторів до вертикальної й горизонтальної інтеграції в рамках своїх власних інтересів.
Ці питання повинні бути на контролі в Антимонопольному комітеті України.
7. Таким чином, формування неформальних об’єднань суб’єктів малого підприємництва є позитивним моментом у становленні та подальшому розвитку малого бізнесу в країні. Умови розвитку кластерів,
які гармонізують інтереси групи суб’єктів підприємницької діяльності, практично відповідають умовам
розвитку малого бізнесу в Україні. У кластерах створюються оптимальні умови для ефективного функціонування та розвитку малого бізнесу, бо підприємства
використовують свої можливості в інтересах інших
суб’єктів господарювання та надають, у свою чергу,
свої можливості та ресурси для застосування в інтересах інших суб’єктів господарювання. У рамках кластерів можна здійснювати консалтингову діяльність та
одночасно із додатковими можливостями отримувати
нові знання щодо ведення та розвитку бізнесу. Тобто
такі скупчення є для суб’єктів малого підприємництва інкубаторами для розвитку їх діяльності, створення
нових напрямків бізнесу. Створення умов та формування позитивних тенденцій об’єднання прагнень і зусиль суб’єктів малого підприємництва позитивно
відіб’ється не тільки на інфраструктурі регіону та показниках його діяльності, але й на показниках національної економіки в цілому.
Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

Література
1. Основні показники розвитку малих
підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// www.ukrstat.gov.ua. 2. Основні показники
діяльності малих підприємств за видами економічної
діяльності у 2008р. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу : http://donetskstat.gov.ua/statinform/
str_zmini5.php 3. Ляшенко В.І. Регуляторна політика
в Україні : методологія формування та режим реалізації в сфері малого підприємництва : дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра наук : спец. 08.00.03 «Економіка і
управління національним господарством» / В. И. Ляшенко ; ІЕП НАН України. — Донецьк, 2007. — 434 с.
4. Ляшенко В.И. Обучение управленцев для малого
предпринимательства : проблемы и перспективы / В.
И. Ляшенко, Т. В. Бережная, С. А. Полковников //
Вісник економ. науки України. — 2008. — № 2. —
С. 101 — 106. 5. Ляшенко В.И. Концепция конструирования региональных режимов регулирования
развития малого предпринимательства / В. И. Ляшенко
// Вісник економ. науки України. — 2005. — № 2. —
С. 67—72. 6. Ляшенко В.И. Экономико-правовое
обеспечение развития субъектов малого предпринимательства / В. И. Ляшенко, В. В. Хахулин. — Донецк : Юго-Восток, 2001. — 456 с. 7. Макогон Ю.В.
Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні
зони / Ю. В. Макогон, В. І. Ляшенко, В. О. Кравченко. — Донецьк : Альфа-прес, 2004. — 512 с. 8. Бухвальд Е. Роль федеральных и региональных структур управления в интеграции малого и крупного бизнеса России / Е. Бухвальд, А. Виленский // Федерализм. — 2003. — № 3. — С. 105 — 126. 9. Шлафман А. И. Организация стратегического взаимодействия малого предприятия с кластером : дис. на получение науч. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05
«Развитие производительных сил и региональная экономика» / А. И. Шлафман. — СПб., 2002. — 125 c.
10. Портер М.Э. Конкуренция / М. Э. Портер ; [пер.
с англ. Пелявского О.Л., Уриханяна А.П., Усенко Е.Л.
и др.]. — М. : Вильямс, 2006. — 608 с. 11. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия /
Й. А. Шумпетер ; [пер. с англ. под науч. ред. Автономова В.С.]. — М. : Экономика, 1995. — 540 с.
12. Feldman V.P. Innovation in Cities: Science based
Diversity, Specialization and Localized Competition /
V. P. Feldman, D. В. Audretsch // European Economic
Review. — 1999. — № 43. — P. 31 — 39. 13. Leamer
Е.Е. Souses of International Comparative Advantage:
Theory and Evidence / Е. Е. Leamer. — Cambridge :
MIT Press, 1984. — 271 р. 14. Федоров В.К. Особенности организации и перспективы развития инновационно-производственных кластеров / [В. К. Федоров, Г. П. Бендерский, А. М. Белевцев, И. К. Епанеш-

157

О. С. Квілінський, Т. О. Степанова
никова] // Инновации. — 2008. — № 9. — С. 96 —
98. 15. Дудкіна К.А. Кластери як форма ринкової централізації в умовах сучасних світогосподарських
відносин : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон.
наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / К. А. Дудкіна ; Інститут
світової економіки і міжнародних відносин НАН України. — К., 2004. — 212 арк. 16. Козир З. Кластери
як основна форма організації виробництва і виробничих відносин регіонального рівня / З. Козир // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2004. — №
4. — С. 146 — 150. 17. Ферова И.С. Промышленные кластеры и их роль в формировании региональной промышленной политики : дис. на получение науч.
степени д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 «Развитие производительных сил и региональная экономика» /
И. С. Ферова. — Красноярск, 2005. — 347 c. 18. Рыгалин Д.Б. Управление развитием высокотехнологичных отраслевых кластеров на основе инновационнотехнологических центров : дис. на получение науч.
степени канд. экон. наук : спец. 08.00.05 «Развитие
производительных сил и региональная экономика» /
Д. Б. Рыгалин. — М., 2004. — 252 c. 19. Хозяйственный кодекс Украины: по состоянию на
01.03.2009 г. / ВРУ — Х.: ООО «Одиссей», 2009. —
256 с. 20. Полбицына Л.Г. Формирование кластеров в АПК как эффективный инструмент регионального развития / Л. Г. Полбицына // Научный вестник
Уральской академии государственной службы. —
2008. — № 2 (3). — С. 72 — 74. 21. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; [пер. с англ.
под ред. Ю.Н.Каптуревского]. — СПб. : ПИТЕР, 1998.
— 543 с.
Квілінський О. С., Степанова Т. О. Кластеризація як спосіб підвищення стійкості суб’єктів
малого бізнесу
Проаналізовано показники економічного розвитку суб’єктів малого підприємництва в контексті розвитку сфери торгівлі. Розглянуто процес кластеризації
суб’єктів підприємництва на прикладі формування спеціалізованих торгових центрів. Запропоновано методику гармонізації інтересів учасників кластера шляхом
обґрунтування їх інтересів. На основі проведеного дос-

лідження подано рекомендації щодо формування об’єднань кластерного типу з метою підвищення ефективності роботи суб’єктів малого підприємництва і досягнення синергетичного ефекту таких організацій.
Ключові слова: кластер, кластеризація, гармонізація інтересів, суб’єкти підприємництва, малий бізнес,
синергетичний ефект.
Квилинский А. С., Степанова Т. А. Кластеризация как способ повышения устойчивости
субъектов малого бизнеса
Проанализированы показатели экономического
развития субъектов малого предпринимательства в контексте развития сферы торговли. Рассмотрен процесс
кластеризации субъектов предпринимательства на примере формирования специализированных торговых центров. Предложена методика гармонизации интересов
участников кластера путем обоснования их интересов.
На основе проведенного исследования даны рекомендации относительно формирования объединений кластерного типа с целью повышения эффективности работы субъектов малого предпринимательства и достижения синергетического эффекта таких организаций.
Ключевые слова: кластер, кластеризация, гармонизация интересов, субъекты предпринимательства,
малый бизнес, синергетический эффект.
Kvilinsky A. S., Stepanova T. A. The Clustering
as Method of the Stability Increasing of Small
Business Subjects
The activities of economic development of small
business entities are analysed in the context of
development of trade sphere. The process of clustering
of business entities is considered on the example of
forming of the specialized shopping centers. The method
of interests harmonization of cluster participants is
offered by the grounding of their interests. On the basis
of the conducted research the recommendations are given
in relation to forming associations of cluster type with
the purpose of increasing work efficiency work of small
business and achieving the synergetic effect of such
organizations entities.
Key words: cluster, clustering, harmonization of
interests, business entities, small business, synergetic effect.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК ФАКТОРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ
СИСТЕМ
«Природа — общество — хозяйство», или триадная категория, входящая своими составными частями в региональное понятие — природно-антропогенная система, связывающая в системное единство:
а) эволюционным путем сформированный окружающий нас мир (природа); б) одну из форм объединения
людей для осуществления хозяйственной деятельности (общество); в) совокупность ресурсных, а также
производимых в результате деятельности человека
средств, используемых затем для создания, поддержания, улучшения условий существования и факторов жизнеобеспеченности общества (хозяйство), в
ракурсе научной дисциплины начинает интенсивно развиваться в последнее время в связи с регионализацией природохозяйственной, природоохранной деятельности и глобализацией мирового пространства.
Глобализм, как социо-экологическая необходимость потребления, восстановления и охраны природного достояния мирового содружества, а также идеологизированная реальность исследуемого фрагмента
объективной действительности, является процессом
проявления бифуркационных тенденций мирового сообщества и мощным интерграционным фактором территориального объединения природно-антропогенных
формаций в единый орган экологического, экономического, социального, хозяйственного, политического
управления (рис.1). Регионализм выступает здесь как
частность общего процесса глобализации, в пределах
которого регионы выставляются универсальными и
узаконенными формами хозяйственных образований,
границы раздела которых оконтурены по отличительным классификационным признакам экономического
развития и интересам властных структур.
Не заостряя внимания на самой формулировке
понятия территориального образования в виде региона, отметим, что раскрытие содержания выставленного здесь термина употребляется до сих пор с саЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

мых противоположных точек зрения на всём протяжении его употребления в русском языке, начиная с
конца девятнадцатого века [3, c.19]. В подтверждение
к сказанному достаточно сослаться на целый ряд научных дисциплин, oтcтаивающих свое право на существование и фирме peгионологии, регионоведения,
регионолистики, регионосистематики и др., где регион, выступая основным объектом исследования, претерпевает целый ряд терминологических модификаций в зависимости от специфики экономического, этнографического, конфессионального, политико-правового, социально-культурного состава предмета исследования [1, с. 616; 2, с. 16 — 17; 7, с. 565]. Происходит классическая дезинтеграция понятийного аппарата, что, безусловно, накладывает свой отпечаток
на решение общих проблем природопользования. Регион — это сводный, системный, эволюционно-сложившийся фрагмент реальной действительности, и поэтому, уж во всяком случае, субъектом федерации он
выступать не должен [2, с. 17; 3, с. 22]. Воспользуемся для этого экологическим принципом действия
региональной автокорреляции, который в данном случае можно свести к выявлению качественного отображения логически построенной связи внутри регионального объекта исследования. Так, если федерацию охарактеризовать через форму государственного обустройства в пределах выделенного узаконенным путем территориального образования [1, с. 795],
в пределах которого субъект федерации, как активно
действующее социальное сообщество [6, с.441], задает в нем правовые основы, распорядительные и исполнительные нормы поведения, то регион выступает
в виде чисто географического понятия. Его начальной территориальной единицей служат водосборные
бассейны с эволюционным путем сложившимися границами-водоразделами, водотоки внутри которых наделены:
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— универсальными интегрирующими факторами, компонующими водный, термодинамический, эрозионный, биохимический, природохозяйственный и др.
балансы;
— основным транспортирующим звеном в территориальном распространении и перераспределении
загрязняющих биосферу веществ.
Синонимом региона в условиях хозяйственной
деятельности может выступать только природно-антропогенная система как эколого-экономическая интерпретация или техногенная проекция на регион, способная впитывать специфические особенности экономических, этнографических, культурносоциальных,
правовых и прочих отношений, накладываемых на
регион, и корректируя их поступательное развитие с
учетом критериальных экологических возможностей.
Формируется тем самым, так называемый, принцип
построения анклава региона [2, с. 30]. Следствием
неоднозначной трактовки понятия «регион» служит
неопределенность учета эколого-экономических и
прочих факторов воздействия на эффективность деятельности общественного производства, что сводится, в конечном счете, к однозначному лишь ухудшению качественных элементов, составляющих региональную среду обитания. При анализе воспроизводственных процессов перспективные научные разработки можно развернуть с позиций принципа построения единого эколого-экономического пространства,
ключевым тезаурусом которого в сфере природопользования могут послужить следующие понятия: поле
(анклав региона); ядро (экологический потенциал существования поля как эволюционно-генетическая основа жизнеобеспеченности поля); заряды (экономические, социальные, демографические, правовые и
прочие составляющие природно-антропогенную систему факторы); взаимодействие (процесс влияния зарядов на поле). В этом направлении исследований уже
существует определенный задел [4, с. 100 — 118], что
способствует повышению уровня научных знаний,
представлений о существовании обобщенных качественных, количественных характеристик построения
природно-антропогенных систем. Данные наработки
полностью увязываются в формирование единой науки о регионах, необходимость построения которой
полностью поддержана в свое время Международной
Академией регионального развития и сотрудничества
(МАРС), объединяющая с 1995 г. ведущих ученых и
специалистов целого ряда стран.
На стадии становления, модернизации находится
и сам процесс экологического развития социальноориентированной региональной экономики. Отсутствие
системного подхода и современной научной базовой
основы обусловливает наличие в нем ярко выражен-

ного тренда динамического развития в сторону деградации природно-хозяйственных систем (выход природных образований из сферы хозяйственного, а значит, и экономического, освоения) и детериорации (перепрофилирования) региональной среды обитания.
Для предотвращения подобного рода тенденций и упреждения очередного бифуркационного взрыва [5]
необходимо сейчас, в первую очередь, заложить и
обосновать научные принципы экологического развития с последующей их практической реализацией в
виде разработки экологической, социальной, экономической, а затем и общей региональной политики
хозяйствования.
В этом случае раскрывается логический переход от изживающих себя аккомодационных форм заложения путей экологического развития, сориентированного на уменьшение отрицательных воздействий
техногенеза путем внедрения тотальной очистки региональной среды обитания, к формированию превентивной стадии экологического развития, предотвращающей саму возможность возникновения отрицательных последствий внедрения техногенеза в сферу
природохозяйственной деятельности. Уточним: аккомодация представляет собой процесс, сводящийся к
ослаблению действия факторов, разрушающих системное построение. В свою очередь, превентивизация
отождествляется в виде процесса, направленного на
ликвидацию причин, разрушающих систему и условий, порождающих негативные факторы воздействий.
Возникает так называемый социально-экономический парадокс в системе экологизации природопользования, а его отражением служит все более усиливающийся антагонизм в сфере природохозяйственной деятельности. Бифуркационный взрыв современных фундаментальных и прикладных исследований
охватывает уже не только естественные, но и общественные, социальные дисциплины с направленностью на поиск и отслеживание обобщенных законов
развития природы, общества, хозяйства, что является
сейчас наиболее репрезентативным концептуальным
восприятием отечественных и зарубежных ученых. В
подтверждение к вышесказанному, можно сослаться
на целый ряд классических высказываний И. Пригожина и И. Стенгерса, согласно которым «...парадокс
времени ставит перед нами проблему центральной роли
законов природы. Отождествление науки с поиском
законов природы, по-видимому, является самой оригинальной концепцией западной науки» [5, с. 5] и
«...поднимает еще один вопрос: о цене, которую приходиться платить за создание порядка» [5, с. 51].
Следовательно, с усилением общей экологической напряженности регионов хозяйственного освоения, очевидной становится необходимость повышения
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уровня теоретико-методологического инструментария
по выявлению обобщенных принципов формирования
и пределов возможного изменения природной среды
в условиях воздействия на нее техногенеза. Особую
актуальность и повышенный практический интерес
приобретают сейчас проблемные исследования, связанные с разработкой системных научных принципов
экологического развития социально-ориентированной
региональной экономики природопользования. Согласно подобным принципам природный объект, вовлеченный в сферу общественного производства, перерастает из пассивного носителя определенных социально-экономических отношений в активный ведущий экологический фактор выживания популяционных структур.
Раскроем принципиальные пути решения региональных научно-поисковых задач с использованием
системного подхода как одного из методов учения об
общих законах формирования природы, общества,
хозяйства, где каждая из перечисленных формаций, в
свою очередь, выступает в качестве сложной, динамической, многофакторной системы. Процесс поступательного развития системного образования полностью определяется структурными построениями внутри
него и отражается характерной совокупностью связей, отношений между составляющими систему формациями, раскрывая, тем самым, их внутрисистемное взаимодействие.
Если объект исследования отразить через процесс природопользования, предмет исследования зафиксировать через экологизацию процесса природопользования, а за методологическую основу принять
системный подход с целевой установкой на решение
проблемы экологических путей построения социально-ориентированной региональной ЭКОНОМИКИ, то
уровень мировоззрения, безусловно, должен быть
представлен с позиций идеологии выживания общественных структур.
При этом концептуальный рамкой научных разработок может служить сводное представление о том,
что экологизация экономики природопользования способствует модификации региональных рычагов социально-экономического регулирования и управления
путем координации действия тех внутрисистемных
экологических связей, при которых работоспособность, а также жизнеобеспеченность природно-антропогенных образований не будет падать. Здесь возможен один из двух принципиально значимых направлений постановки общей проблематики исследования
с последующим выделением из нее приоритетных
проблемно-поисковых задач, т. е.:
1. Общая теория и практика регионального экономического развития продолжает совершенствоватьЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

ся на основе существующей парадигмы антропоцентризма. Однако с гносеологической точки зрения кризис подобного рода экономических форм природопользования означает в мировой практике концептуальный тупик этапа развития антропоцентризма. Выделенный этап экстенсивного периода проходит через
всю современную диалектику природопользования,
вбирая в себя противоречие следующих двух сторон
природохозяйственной деятельности:
а) экологический аспект природопользования —
активный переход к поиску принципиально новых научных решений в условиях сформированного искусственным путем внутрисистемного антогонизма природно-хозяйственных формаций. Зарождается тем самым экологический авантаж природопользования в
виде осознания конечной выгоды, преимущества от
учета экологических факторов в практической сфере
деятельности экономическим развитием регионов хозяйственного освоения;
б) экономический аспект природопользования —
активное невосприятие необходимости коренной перестройки экономических рычагов регулирования
процессом природопользования и приведение их в
соответствие с природным эволюционно-заданным
базисом жизнеспособности общественных структур.
Способствует этому укоренившиеся в сознании,
узаконенные принципы действия экономической автократии природопользования, проявляющиеся в формах
административного управления экономикой регионов
без учета экологических условий развития, что приводит к формированию «порочной» экономики природопользования. В совокупности подобного рода формы
действия можно отобразить путем употребления сводного терминологического понятия — «ауттрейд природопользования», или неудавшаяся попытка развития
процесса природопользования из-за недопонимания
необходимости теоретической разработки и практического учета экологической составляющей в региональных экономических исследованиях с вытекающим отсюда отрицательным результирующим эффектом в виде
зарождения и усиления прогрессирующей тенденции
перепрофилирования региональной среды обитания.
2. Возникновение новой парадигмы при неэффективности дальнейшего развития сформированной
области научных знаний с использованием устаревшего парадигмального алгоритма. Здесь следует исходить из условия, что в сфере материального производства экономические интересы производителей должны соответствовать, в первую очередь, экологическим потребностям общества, поскольку в экстремальных случаях состояние природной среды определяет
направленность экономических форм жизни общественных образований в целом.
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В последнем случае классический трехуровенный режим деятельности общественного производства, вбирающий в себя экономический (принцип создания, распределения и эксплуатационной возможности потребления критериальной природно-ресурсной нормы), организационно-институциональный
(принципы выявления общесистемной мотивации принятия и реализации решений) блоки, должен строится
на экологическом фундаменте сбалансированных отношений между выделенными выше общесистемными принципами, формирующими антагонистические,
пока еще активные среды «природа — общество —
хозяйство», рассматривая их с позиций единого системного множества. Хозяйство же, как интегральное
понятие экономики, организации, регулирования и
управления общественно полезной деятельностью, из
антагонистической категории перерастает тогда в дополняющий и усиливающий природную среду техногенный фактор. Для соблюдения наложенных условий любой техногенный элемент, входящий в состав
природно-антропогенного региона, должен приводить
свои параметры в полное соответствие с особенностями региональной среды обитания. Целевая направленность — выбрать такую экологически устойчивую
форму внутрисистемной организации, которая позволит утилизировать поступающие запасы энергии и
вещества в максимальном количестве и с наибольшей эффективностью, повышая тем самым способность к усилению сложившейся эволюционным путем внутренней упорядоченности районов хозяйственного освоения.
Для сбалансированного регионального развития
следует задать в этом случае работоспособное стартовое устройство хозяйственной системы (ХС). В попытках сконструировать сбалансированное структурное соответствие между выставленными здесь общесистемными принципами вида: критерии — ценности
— мотивации ХС, субъекты, принимающие волевые
решения, видоизменяют выпуск продукции и эксплуатационные возможности самой системы, реализуя
тем самым ее структурные сдвиги. Этот процесс в
мировой экономике идет в основном децентрализовано и под воздействием саморегулирующих средств.
Структурные изменения, являясь здесь выражением
поисковых альтернативных попыток сбалансировать
рыночные отношения с природным ресурсом, обусловлены возможностью осуществления эколого-экономического выбора лицами, принимающими управленческие решения. Необходимость обоснования подобного рода принципов действия, создающих основу для поисковых процессов — одно из конструктивных принципов сбалансированного развития природно-антропогенных систем, как специфической сферы

человеческой деятельности. Базой же возможности
подобного выбора является узаконенное право распоряжения региональными ресурсами и социальноэкономический суверенитет хозяйствующих субъектов. Результирующий эффект выбора позволяет потребителям использовать принцип расходования экономических средств на приобретение экологических
благ. Производителям же создает условия, приемлемым для них образом, комбинировать факторы производства. Возможность выбора субъективно проявляется в поисковой активности заинтересованных лиц,
осуществляющих или контролирующих экономическую, экологическую, хозяйственную, правовую и др.
виды природохозяйственной деятельности (рис.1).
Поисковая активность в этом случае распределяется
по отмеченным выше, иерархическим образом выстраевымым уровням пространственно-временной градации типа: критерии — ценности — мотивации. Существует распространенное понятие критериальной
нормы распределения поисковой активности, а возможные отклонения от этой нормы порождают экологическую, социальную, демографическую, экономическую, правовую и т.д. патологии [7]. В связи с этим
остановимся на формировании экологических принципов действия триадной системы вида: критерии —
ценности — мотивации более подробно.
Если региональный хозяйственный объект отобразить через самостоятельно функционирующую
систему, входящую своей составной частью в системную формацию более высокого порядка — природно-антропогенную (рис.1), то структуризация подобного природохозяйственого образования представляет собой способ выявления соотношений между: а) внешними относительно хозяйственной системы факторами, т. е. ресурсной составляющей региона освоения; б) внутренними, присущими самому хозяйственному объекту формами эксплуатации
при потреблении и выпуске продукции производства, измеряемыми обобщенными экономическими
показателями валового продукта, конечного продукта и т. д.; в) выходными экологическими характеристиками качества условий существования природно-антропогенной системы. Подобным образом
выделенные и взаимодействующие между собой
составляющие задают общую динамику развития
соответствующего природно-антропогенного процесса и могут быть отображены в виде следующих
основных звеньев: а) наличие природно-ресурсного капитала или глобального ресурсного достояния;
б) потребление общих первичных ресурсов, т. е.
природного ресурса или сырья; переработки сырья
и выпуска вторичной продукции хозяйственной системы; в) потребление отходов производства вто-

162

Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

К. В. Павлов, М. М. Федоров
ричного продукта в форме сброса, переработки,
утилизации, депонирования и т. д.
Вычленение в индексе роста хозяйственной системы трех составляющих в виде первичного продукта,
сырьевой базы, вторичного продукта (продукция общественного производства) и экологического эффекта, возникающего при образовании и реализации отходов производства, формирует критериальные условия
воздействия факторов хозяйственной деятельности на
процесс поступательного развития регионов хозяйственного освоения. Функциональные же возможности сбалансированного развития каждого из них зависят от наличия регионального экономического потенциала в системе: критерии — ценности — мотивации.
В силу некоторой смысловой неоднозначности
трактовки термина «экологический потенциал региона» раскроем данное понятие с общесистемных критериальных позиций.
Поскольку любая природно-антропогенная система, охватывающая процессы производства, обмена, распределения и потребления материальных благ,
относится к классу кибернетических систем, т.е. многофакторных систем с управлением, то (для разрешения постановочных управленческих задач) экономический потенциал в ней должен отражать способность производить конечную продукцию путем оценивания, переработки первичных ресурсов. Эта способность определяется состоянием, размерами, динамичностью производства, инфраструктурой, объемами вовлекаемых природных ресурсов и другими составными элементами национального богатства.
Следует отметить, что под ресурсами в сфере
экономики подразумевается не только сырье, земля,
труд, но и выходной продукт, а также продукт, поглощающий его, поскольку выпуск продукции одной
отрасли или производства является базой для другой.
Тогда общий ресурсный потенциал экономического
региона, подразделяющийся на воспроизводимый (например, водные ресурсы, которые периодически восстанавливаются в процессе влагооборота) и невоспроизводимый (например, статические запасы полезных ископаемых), можно расчленить на следующие
основные виды:
— природные ресурсы, к которым относятся сырьевые и энергетические; средства производства,
включая производственные мощности и предметы труда; трудовые ресурсы; — ресурсы конечных потребительских благ — непроизводственные мощности и
продукты для личного, общественного непроизводственного потребления; — информационные ресурсы, охватывающие весь потенциал науки, культуры,
просвещения и т. д.; — финансовые ресурсы, или капитальных вложений, кредитные и пр.; — внешние
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ресурсы, к которым относятся валютные резервы, сеть
внешнеторговых связей и т. д.
Как видно из данного перечня, природные ресурсы используются в виде первичных, т. е. элементов производства, поступающих в хозяйственную систему из вне, в отличие от прочих ресурсов, порожденных этой системой, и продукции (результатов производства), выходящей за ее пределы.
Общее свойство природных ресурсов региона
— это возможность их участия в производстве (производственные ресурсы) и потреблении (потребительские ресурсы) в форме исходного фактора развития
экономической сферы деятельности. Однако поскольку
они ограничены, то задачей сбалансированного регионального развития является их оптимальное использование и территориальное распределение с учетом
экологических требований. Поэтому природно-ресурсный потенциал в экономических исследованиях должен отражать такую степень эксплуатации, которая
позволяет (из возможных вариантов планирования в
системе управления экономическим регионом) сохранять эволюционно сформированный природный экотоп (среду обитания). Такой природно-ресурсный потенциал, выраженный через стоимостные оценки,
представляет собой, как выделено выше, экономический потенциал природных ресурсов региона хозяйственного освоения. Тогда он полностью увязывается с понятием общего экономического потенциала
региона, который может выставляться в виде интегрального показателя стоимости всех производственных и непроизводственных фондов в народном хозяйстве, допустимых объемов природных ресурсов и
других элементов, отражающих обобщенную способность эксплуатации национального богатства в пределах сохранения устойчивой структуры природноантропогенной системы.
Поэтому любая природно-антропогенная система в качественном и количественном выражении должна включать в себя следующие основные, характерные параметры: природный ресурс, природно-ресурсный потенциал, экологический потенциал и общий
экономический потенциал регионального развития.
Природно-ресурсный потенциал в качественном
выражении может сводиться к показателю предельной
экологической эксплуатируемости природного ресурса хозяйственной системой, т.е. определяться такой величиной (количеством), эксплуатация которого природно-потребительскими структурами не приведет к истощению, загрязнению и изменению среды обитания.
Выставленный показатель, проведенный через
экономическое оценивание, соответствует уже понятию экономического потенциала природного ресурса
региона и выявляет свою общегосударственную, ве-
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щественную ценность как эксплуатируемого природного образования.
Поскольку географическая среда представляет собой интегрированное понятие, а в объединенном виде
представлена природной и хозяйственной составляющей
(природно-антропогенной системой), то экономический
потенциал природных ресурсов в совокупности с экономическим потенциалом техногенных образований (безусловно, имеет, кроме общесистемных, и свои специфические законы формирования, развития и внутрисистемной взаимосвязи) должен определяться понятием
общего экономического потенциала региона.
Критериальным же условием эффективности регулирования компромиссов и принятия альтернатив
здесь выступает экологический потенциал. В качественном выражении он очерчивает эволюционным
путем сформированный интерфейс (границу раздела)
жизнеспособности природно-антропогенных систем
для поддержания их устойчивого состояния, превышение пределов которого способствует переводу территориальных образований в стадию разрушения системного природно-антропогенного единства с перепрофилированием экологически нерентабельных элементов системы на новый уровень развития. В количественном отражении экологический потенциал представляет собой нормативный материал, содержащий
в цифровом выражении три смысловых значения, т. е.:
1) сохранение сбалансированной структуры и детерминированных свойств от элементарного биогеоценоза до биосферы в целом;
2) определение степени максимально-допустимого вмешательства в природную среду факторов хозяйственной деятельности;
3) прогнозирование пространственно-временных
тенденций возможных модификаций (изменений) природно-антропогенных формирований по мере их приближения к рубежу интерфейса.
Разработка общего регионального экономического потенциала в интегральном выражении должна
осуществляться с учетом раздела экологических границ уровенного режима детериорации региональной
среды обитания и расчленяться по следующему пятизональному признаку:
1) типовая зона фиксации экологического благополучия;
2) типовая зона фиксации экологического риска;
3) типовая зона фиксации экологического кризиса;
4) типовая зона фиксации экологического бедствия;
5) типовая зона фиксации экологической катастрофы или зона депонирования.
Отметим здесь же, что экологический потенциал
как интегральный показатель отражения качества региональной среды обитания, ранжированный по вы-

деленному здесь типовому пятизональному признаку, позволяет осуществлять учет степени экологического благополучия эксплуатируемых природно-антропогенных систем и, что особенно важно, входить своей
составной частью в разработку:
1) методологических основ к решению проблемы региональной экономики;
2) методологических основ и научных принципов формирования общей региональной политики и
модернизации рыночной реформы в современных условиях;
3) методологических основ комплексной стоимостной оценки природно-ресурсного потенциала для
регионов хозяйственного освоения с целью выявления их экологического благополучия;
4) методологических основ выявления и учета
экологической опасности и вероятного риска в урбанизированных районах;
5) методологических основ правового регулирования в системе природопользования;
6) научных принципов эколого-экономического
районирования в системе управления природопользованием.
Только при наличии соответствующих информационных понятий, заложенных в региональный экономический потенциал, можно продифференцировать
его в следующем виде:
а) индекс устойчивости региона как показатель адаптационной способности региональной системы на объединенные антропогенные факторы. Устойчивость перерастает здесь в категорию основного фактора повышения
экономической эффективности производства и создания
начальных условий к возникновению природоохранного
рынка или рынка экологических воздействий;
б) индекс качества региона, представляющий
собой региональный показатель степени воздействия
техногенных нагрузок на конкретные виды, популяции, сообщества и т.д. в пределах выделенной формации. Качество осмысливается здесь некоторой совокупностью устойчивых свойств, которые представляют собой жизненный экономический интерес для
потребителя данного природного продукта и необходимых экологических условий его существования;
в) критерий регионального риска как мера несоответствия в экологической полезности результатов
внедряемых хозяйственных форм деятельности по
сравнению с реальной возможностью их адаптируемости в природных структурах. Здесь расчетной единицей измерения степени выступает «риск». В практическом аспекте он отражает бонитетный (условный
балл, ранжированный по уровню значимости) показатель вероятности ущерба от воздействия техногенных факторов, а ущерб подразумевает фактически
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зафиксированные или возможные проявления социально-экономических последствий (диспропорций) от
внедрения существующих или планируемых форм
хозяйственной деятельности. Тогда управление региональным риском перерастает в приоритетную задачу
при переходе к этапу поиска и нахождению компромиссных экономических решений для разработки экологически безопасных технологий.
В современную эпоху стоимостных отношений
необходимо тогда возвести в ранг специфического
«товара» системное понятие «сохранение экологической жизнеспособности территорий». Стоимость данного товара вытекает из прямых затрат на покрытие
природоохранных мероприятий.
Сформированные понятия можно наполнить конкретным содержанием за счет введения в практическую сферу деятельности сбалансированной величины — «параметра ценности», предложенного М.Эйгеном в качестве расчетного определения ценностных
свойств различных уровней эволюции, а общесистемный признак ценности устойчивых состояний провести через критерий в форме экологического потенциала как показателя жизнеспособности анализируемых
структур в процессе их эволюционирования.
Тогда реально эксплуатируемые природохозяйственные объекты, которые обретают качественное
содержание через соответствующие им ценностные
нормы, можно количественно табулировать бонитетной степенью их общесистемной полезности, выставляя в виде отличительного классификационного признака при разработке соответствующих им форм хозяйственной деятельности и способствуя поддержанию задаваемого экологического уровня количественных характеристик, входящих в понятие индекс устойчивости региона, индекс качеств региона, критерий регионального риска и т. д.
Посредством ранжирования подобных показателей выносят объектам исследования интегральную
качественную оценку потенциальной возможности
эксплуатации, нормативную по своему характеру и
выраженную в виде социального интереса, проявляющегося со стороны общества в рамках максимально возможного соблюдения целесообразных вариантов для каждой из выделенной трехуровенной градации: природа — производственные силы — производственные отношения.
Для сбалансированного регионального развития
необходимы также не только модификации хозяйственного механизма, мероприятий по финансовой, экологической стабилизации и т.п., но и соответствующая идеологизация взглядов, поведенческих мотиваций людей,
сопутствующих общесистемным изменениям природноантропогенных формаций. Значит все основные звенья,
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составляющие природохозяйственную деятельность, т.е.
общественное задание на эксплуатацию, реальную возможность удовлетворения потребностей с учетом имеющихся средств воздействия и обоснованного преобразования региона в рационально управляемую природно-антропогенную систему (рис. 2), должны быть строго скоординированы между собой, сочетать в себе единый гармоничный порядок и задаваемую активность
путем экологически рентабельной мотивации поступков
властных, административных структур по принятию и
реализации экономических решений, стремясь тем самым к достижению общесистемного сбалансированного динамического равновесия по цепочке связи: критерии — ценности — мотивации.
Чтобы выявить подобного рода направления, в
которых должны быть приложены соответствующие
усилия, надо сравнить хотя бы на эмпирическом уровне поведенческие реакции субъектов административно-плановой и рыночных систем. Анализ поведенческих стереотипов является составной частью структурно-динамического подхода к инициации эколого-экономического развития в силу двух причин. Во-первых, нормы и ценности общественной жизни существенно влияют на интенсивность структурно-динамических процессов в системе вида: критерии — ценности — мотивации. Во-вторых, изменение поведенческих установок — это компонент общего явления
структурной динамики, и как таковой он нуждается
не только в учете, но в верификации, т.е. в проверки и
подтверждении на целесообразность их внедрения в
практическую сферу деятельности.
Мы исходим из того, что поведенческие навыки, установки и стереотипы формируются принципиальными экологическими особенностями способа
включения субъектов Федерации в эколого-экономическую практику. С другой стороны, при необходимости, например, в период реформирования экономической деятельности, большую роль играет идеологизированное экологическое обучение. Оно позволяет наиболее разумным способом распорядиться
временем, исторически отпущенным для граждан на
жизнеобеспечивающую их адаптацию к сложившимся критическим обстоятельствам.
Мера эффективности практического применения
в различных областях целенаправленной хозяйственной деятельности должна быть укреплена через аксиологическое определение экологической ценности.
Экологическая ценность выступает здесь фактором
социального отражения жизненной необходимости
существования целостной природной градации с постоянным поддержанием ее полезных свойств.
Раскроем специфику подобного фактора и его
внедрение в сферу идеологии. Результатирующий эф-
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фект в этом случае должен свестись к качественному
переходу от малоэффективных с экологической точки зрения типовых общественно-классовых ценностей, поддерживающих лишь переходные этапы в затребованных интересах господствующих классов и
властных структур, к восприятию мобильного экологического мышления в виде осознания приоритетности общесистемных ценностей, рассматриваемых с
позиций идеологии выживания. Только тогда фактор
ценности перерастает сначала из экономической категории в экологическое понятие, а затем и в восприятие необходимости соблюдения баланса устойчивости природного ресурса, поддерживающего способность к выполнению любых форм рациональной работы, но исходя из реальных возможностей экологического потенциала, выступающего ограничителем
пределов вышерассмотренных граничных условий
жизнеспособности природных образований. Закладываются тем самым предпосылки к необходимости построения прикладной дисциплины — экологической
этики природопользования как одного из разделов
общей нормативной этической науки. Наряду с этикой бизнеса, правовой этикой и другими научными
дисциплинами, предметом изучения которых является мораль, в экологическую направленность мотивации поступков вводится научное обоснование характерного класса общесистемных правил поведения,
моральных представлений и взаимоотношений общественных формаций с позиций этических функций
приспосабливаемости к окружающей среде с выработкой соответствующих им критериальных приоритетных нормативов нравственности. Они укрепляются на позициях соблюдения принципов экологической рентабельности внедряемых в природную сферу
антропогенных факторов. При такой постановке задачи природная система будет вести себя в период ее
эксплуатации сообразно сохранению принадлежащих
ей ценностей и осуществлять выбор своего движения
исходя из рационального варианта максимального
приближения к выставляемым условиям существования. Общесистемные ценности раскрываются здесь
в виде нормативных этических правил, воплощающих
процесс или явление через определенную критериальную экологическую рамку социальных отношений,
выражая тем самым допустимые значения практической применяемости различных форм антропогенизации районов хозяйственного освоения.
Выстраивается цепь следующих причинно-следственных соотношений: возможности эксплуатации
регионов —> устройство регионального хозяйства
—> расширения сферы экономического выбора через интерфейс экологических возможностей —> ускоренные темпы развития экологизированной экономики.

В основе этих процессов лежит сейчас обострение противоречий в сфере обладания ограниченными
факторами потребления природного сырья, производства продукции и выпускаемыми экологическими благами. В отличие от Российского, вероятный глобальный кризис может быть охарактеризован как общий
кризис порочной рыночной модели ведения хозяйства,
с ориентированной на формирование общества всеобщего потребления. В описанной ситуации, естественно, обостряются структурные проблемы хозяйства —
переход на новую экологизированную ресурсную и
технологическую основу, освоение новых видов потребностей, кризис традиционных индустриальных регионов и т.п. Все это требует модификации структурно-динамических процессов при максимальной отладке экологических механизмов их реализации. Роль
таких процессов в общем и целом должна возрасти,
а эффективность — повысится. В противном случае
возможны существенные экологические, а значит —
и социально-экономические патологии [7].
В сводном виде перечисленные позиции являются основным связующим звеном и задают направленность дальнейших тематических исследований от
постановки приоритетных экологических, социальных, экономических поисковых задач через раскрытие рамок соответствующей им теории до поиска конкретных практических путей и пределов возможного разрешения выстановленной проблемы. Для
этого необходимо:
1. Изложить, в первую очередь, пропедевтику
природопользования как вводную часть разрабатываемого научного материала, представленного в систематизированном виде и предназначенного для дальнейшего этапа раскрытия соответствующей области
знаний на объект, предмет, цель исследования с последующим созданием конструктивных теоретико-методологических и практических алгоритмов.
2. Разработать научные принципы построения
общей теории природопользования с использованием основных идей системной парадигмы.
3. Раскрыть современные научные представления на экологический фактор как основной, эволюционным образом заданный рычаг движущей силы
регионального социально-экономического развития и
входящий своей составной частью в общий процесс
формирования, функционирования, перепрофилирования природно-антропогенных конструкций.
4. Обосновать принципиальные пути совершенствования научных взглядов на биосферосовестимость элементов, составляющих процесс природопользования и определяющих функциональные возможности конструирования среды обитания с задаваемыми свойствами.
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5. Заложить комплекс новых научных дисциплин междисциплинарного характера, позволяющий
расширить рамки современных представлений на
структуризацию природохозяйственной и природоохранной деятельности.
6. Предложить модифицированные научные
подходы по созданию теории региональной политики хозяйствования, вытекающей из общей теории
природопользования и ее практическую реализуемость в современных условиях информационного
обеспечения.
Причем следует напомнить, что актуальность научных разработок соответствующего профиля с последующим их внедрением в практику общей региональной политики не акт гуманизма и сострадания, а
одна из объективных причин потенциальной возможности реально выжить в современных условиях интенсивного развития техногенеза. Подобного рода
причины, проявляясь в среде обитания популяцонных образований, проходя через этапы добычи, переработки, потребления сырьевых ресурсов в сфере
производства, отражаясь в территориальном размещении производительных сил, должны создать условия к гармоничному развитию производственных
отношений и выработке общей биосферосовместимой политики. Тем самым в очередной раз для общественности актуализируется вопрос о неразрывности и взаимовлияемости друг на друга шести основных форм рационализации природопользования,
проявляющихся в виде слияния в единую общую
систему экономических, экологических, хозяйствен-
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ных, социальных, правовых и демографических норм
поведения.
При такой постановке общеформирующей проблематики исследования тематические разборки соответствующего профиля, несомненно, должны представлять повышенный интерес, отвечать современным
требованиям и запросам развития теории, практики, а
также содействовать дальнейшему совершенствованию принципов действия сбалансированного регионального развития.
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СУБСТАНЦИЯ, СВОЙСТВА
И СИСТЕМОПРЕОБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ КАПИТАЛА
СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ
В трактовке К. Маркса субстанция капитала представляет собой самовозрастающую стоимость. Развертывание разрешения ее противоречий он исследует во всех томах «Капитала» и в еще более объемных
экономических рукописях. Но нигде он явно не формулирует эту субстанцию как динамический синтез
противоречивого иерархизированного взаимодействия
двух сложных составных ее структуры: унаследованной капиталом и включенной в его субстанцию низшей составляющей — стоимости и специфической
только для капитала высшей составляющей — самовозрастающей стоимости. Хотя построенная им на
стоимостной основе теория капитала подвела его
вплотную к такому определению противоречивой
структуры его субстанции.
Возможно, он не включил стоимость в явную формулировку субстанции капитала еще и потому, что в
его трактовке стоимость товара внутренне однородна,
представляет собой овеществленный абстрактный труд
и перенесенную конкретным трудом стоимость израсходованных средств производства,а разделена она лишь
внешне на товар и деньги. Но как подробно рассмотрено в моей статье в втором номере этого журнала за
2008 год, стоимость товара не однородна, а структурирована и представляет собой противоречивое взаимодействие ее ценностей преимущественно инновационной и товарной составляющих, созданных соответственно конкретным и абстрактным трудом. Она постоянно
воспроизводится как полиструктурное, многофункциональное древнейшее фундаментальное институциональное образование, опосредствующее мириады дискретных товарно-денежных обменных процессов платного
социально-экономического метаболизма общества.
Каждой из составных субстанции капитала присуща своя группа противоречий и механизмы их разрешения, воспроизводящие эти составные. Стоимостной составляющей присущи противоречия между
конкретным и абстрактным трудом, ценностно-инновационной и товарной стоимостью, создаваемых соответственно первой и второй стороной этого труда,
между особой формой стоимости, воплощенной в
товарах, и всеобщим ее эквивалентом, сконцентрированным в деньгах, между спросом и предложением, между динамикой образования реальной величины стоимости товаров и ценой реализации их. Эта
группа противоречий разрешается посредством работы

многозвенного стоимостно-ценового механизма при
последовательном движении товарного капитала от
производства к рынку, бытовому и производственному потреблению. Получаемые же производителями
деньги делятся на прибыль и на возмещение издержек производства. Особая роль при этом принадлежит механизму ценообразования, который через динамику цен на рынке выполняет три основные функции — ориентира для потребителей и бытовых товаров, средств производства, спонтанного регулятора
взаимодействия структур производства и потребления, а также ограничителя спекулятивного самовозрастания стоимости локальных капиталов.
Высшей составляющей субстанции капитала также присуща группа специфических противоречий —
между стоимостью и ценой производства, издержками производства и прибавочной стоимостью, между
товарным капиталом и необходимостью его превращения в денежный, между различными метаморфозами
промежуточных форм капитала в ходе его кругооборота и оборота и т.п. Весь комплекс этих специфических противоречий высшей составляющей разрешается
только после реализации товарного капитала, которая
осуществляется в результате разрешения противоречий,
присущих стоимостной составляющей субстанции капитала. Воспроизводство капитала возможно только при
синхронизации разрешения этих двух групп противоречий, присущих обеим составляющим субстанции
капитала. Расширенный его тип включает самовозрастание стоимости локальных капиталов и получение прибыли с последующей капитализацией ее.
Каждая из рассмотренных групп противоречий
образует стороны основного сложного структурированного противоречия между двумя составными субстанциями капитала, каждой из которых присущи противоположные тенденции. Для стоимостной составляющей характерна тенденция к эквивалентности товарно-денежного обмена, для высшей составляющей
— тенденция к безграничному самовозрастанию стоимости за счет отхода от эквивалентности обменных
операций, от стоимости и капиталистической конкурентной ее формы — цены производства.
По мере своего ускоренного циклического саморазвития капитал образует растущее многообразия своих форм. В публикациях они рассматриваются в различных классификациях. Над всеми этими формами
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все сильнее доминирует мировой финансовый капитал, динамически синтезирующий локальные его компоненты, функционирующие в экономиках всех стран.
Он играет решающую роль в радикальном преобразовании не только структуры экономик всех стран, включении их в складывающуюся сложную противоречивую структурированную систему глобализации мировой экономики, но и в ускоренном преобразовании
практически всех основных социальных структур большинства стран и мирового сообщества. Все это определяет необходимость сосредоточить внимание на раскрытии особенностей субстанции, свойств и системопреобразующей роли мирового финансового капитала.
Финансовый капитал разделен на две взаимодействующие и взаимоперетекающие друг в друга части —
производительную, функционирующую преимущественно в производственном секторе мировой и локальных
экономик, и спекулятивную, функционирующую в более прибыльном и быстрее растущем финансовом секторе этих экономик, а также на соответствующих этим
секторам рынках. Противоречие между этими взаимодействующими и взаимоперетекающими частями —
формами мирового финансового капитала, все большее
обособление их субстанций и импульсируемое этими
взаимодействием обостряющееся противоречие между
производственным и финансовом секторами мировой
экономики и образует основное противоречие ее глобализации. Исторически оно развернулось на основе длительного протекания процессов дискретных разрешений
рассмотренного выше основного противоречия между
составными субстанций всего неисчислимого множества локальных капиталов, каскадов их микробифуркаций и ряда макробифуркаций экономик ведущих стран
мира. Подробнее конструктивная роль разрешений этих
двух основных противоречий микро- и мегауровней
мировой экономики рассматривается при обосновании
фундаментальной причины экономических кризисов и
диагноза хронической болезни мировой финансовой
системы глобализованной экономики в третьем и четвертом номерах этого журнала за 2009 г. Здесь же сосредоточим внимание на раскрытии основных свойств
капитала вообще и производительной формы мирового
финансового капитала в особенности, а также его роли
как самого мощного социального автокатализатора систем-опреобразования и самого капитала, и общества, а
в конечном счете, и социальной материи. Эта его роль
зарождается и развивается на самой глубинной основе
конструктивности субстанции капитала, которая импульсируется синхронизацией разрешения объективного
сложно структурированного основного противоречия
между составными этой субстанции с разрешением противоречий взаимодействия субъективных структур капитала. Эта конструктивность опосредствуется развертыванием внутренних и внешних свойств капитала и их
реализации за счет работы механизмов, присущих каждому из этих свойств. Многовековое протекание этого
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конструктивного процесса с циклическим чередованием его интенсивности и воспроизводило капитал как
растущий по мощности системопреобразующий автокатализатор. Степень его мощности и влияния на экономику и социум возрастают при смене технологических
укладов на все более динамичные, гибкие и производительные и особенно — при переходе доминирования от
промышленного капитала к финансовому как самому
мощному современному автокатализатору.
Рассмотрение только самых основных свойств
капитала покажет, насколько сложнее и противоречивее субстанция капитала в целом по сравнению с ее
низшей составляющей — стоимостью и насколько
многообразнее функции капитала по сравнению с
функциями стоимости.
Первое свойство капитала — многоликость, полиструктурность, адаптивность и динамизм саморазвития капитала.
Многоликость капитала порождается различной
социально-экономической направленностью его применения, различием форм собственности, ведущих факторов и масштабов применения, различием динамики и
содержания его внутренних и внешних процессов. Так,
в различных классификациях капитала выделено более
десяти его форм. Но почему-то ни в одной из них не
нашлось места для предпринимательской его формы,
характерной для малого и среднего бизнеса. В зависимости от форм собственности он делится на частный,
корпоративный и государственный капитал. Наиболее
широкая многоликость характерна для мирового финансового капитала и локальных его компонентов.
Полиструктурность каждого локального капитала представляет собой целостный комплекс динамически взаимодействующих друг с другом его структур —
технологических, различных видов оборудования,
энергетических, финансовых, оперативной обработки
информации, сети инфраструктурной коммутативнокоммерческой взаимосвязи с различными производственными, финансовыми и другими рыночными
структурами, персонального состава, выполняющего
для каждой разновидности капитала специфические
функции. Радикально различается структура
производительного и спекулятивного финансового
капитала и различных локальных его компонентов,
функционирующих в производственном или финансовом секторах мировой и локальных экономик. Но эти
различия сглаживаются на финансовых рынках,
опосредстующих их взаимопревращение друг в друга.
Адаптивность состоит в способности капитала
вообще и мирового финансового капитала в особенности к самосохранению, самовыживанию и саморазвитию даже при крайне неблагоприятных условиях
мирового кризиса. Не выживают и отмирают лишь самые неэффективные его компоненты. Но они замещаются наиболее эффективными, способствующими са-

169

В. А. Вагурин
мообновлению и повышению адаптивности финансового капитала в обеих его формах. Адаптивность капитала особенно ярко проявилась после развала СССР и
социализма советского типа. Но, к сожалению, он возродился как преимущественно рентный его тип, пока
еще почти не способствующий радикальной перестройке отсталой унаследованной технологической базы и в
существенной мере имеющий спекулятивно-коррупционный характер плотного взаимодействия с госструктурами. Российский капитал адаптивнее украинского,
так как он сильнее связан с функционированием мирового финансового капитала, накопил большие финансовые ресурсы за счет массовой реализации нефти
и газа и власть менее больна популизмом. Его чрезмерный характер в Украине уже привел к прямому
проеданию экономики и началу ее деградации. Динамичность финансового капитала скачкообразно возросла с внедрением Интернета в мировые коммерческие
взаимосвязи. Особенно большой скачок произошел в
ускорении оборота спекулятивной его части, что превратило финансовый сектор мировой экономики в наиболее прибыльный и ускоренно возрастающий. Его
удельный вес уже более, чем в два раза превышает
производственный, что все быстрее превращает мировую экономику преимущественно в спекулятивную,
вносящую растущий хаос в спонтанную координацию
взаимодействия ее структур всех трех уровней. Этот
хаос достиг критического уровня и стал одним из импульсов мирового кризиса.
Из ветвистости первого свойства капитала, порожденного как и все другие его свойства развертыванием и разрешением противоречий его субстанции,
вытекает такая закономерность: чем выше и гибче
многоликость, полиструктурность, адаптивность и
динамичность каждого локального, национального и
транснационального компонента мирового финансового капитала, тем устойчивее, эффективнее и длительнее его функционирование и выше степень способности к самосохранению и саморазвитию.
Второе раздвоенное свойство капитала — взаимодействие внутренне присущих ему детекторной
(поисковой) и селекторной тенденций. Это свойство
проявляется в разделении этой двойственной функциональной его роли в экономике на поисковую —
что, как и сколько производить каждому локальному
производительному капиталу или как выбрать наиболее прибыльные операции субъектам спекулятивного
финансового капитала при данных рыночных условиях и селекторную — объективной проверки степени эффективности включения каждого конкретного
капитала в спонтанную координацию взаимодействия
микро-, макро- и мегаструктур производства, финансов и потребления мировой и локальных экономик.
В наиболее полной и явной мере оба взаимодействующих свойства присущи мировому производительному финансовому капиталу и его локальным компо-

нентам-корпорациям. Мегаструктуры этого капитала и
глобализованной экономики на линейной стадии каждого цикла объективно и спонтанно-самоорганизационно
выполняют управляющую селективную роль по отношению к микроструктурным своим компонентам и соответствующим микроструктурам экономик каждой страны, включенным в международное разделение труда и
товарно-денежного обмена его результатами. Корпорации же на основе обработки всего массива информации
о конъюнктуре мировых рынков и учета своих технологических и ресурсных возможностей ведут активный
поиск и организуют работу по включению своей продукции и услуг в мировой товарно-денежный оборот.
Их подчиненная роль конструктивна, так как не просто
воспроизводит, но и обновляет эволюционно динамическую мегаструтурированность мирового финансового капитала и глобализованной экономики поставками
на мировой рынок инновационных товаров. В этих взаимодействующих процессах происходит спонтанный селективный отбор и включение в мегаструктуры мировой экономики тех фирм, параметры, технология и товары которых в наибольшей мере соответствуют спонтанной координации в данный момент мегаструктур производства, финансов и потребления и отсеивают самые
неэффективные корпорации. Когда же происходит фазовый переход развития мировой экономики на кризисную стадию, ведущая роль переходит от ее мегаструктур к микроструктурам национальных экономик, так как
спонтанная координация взаимодействия этих мегаструктур в существенной мере разрушается скачкообразно
возросшим хаосом. Выдержавшие удары кризиса и наиболее эффективные корпорации своими активными поисковыми действиями и поставками обновленной структуры своих товаров постепенно не только восстанавливают, но и радикально обновляют спонтанную координацию взаимодействия мега- и микроструктур мировой
экономики, а с лагом — и координацию взаимодействия
микро- и макроструктур локальных экономик, которые
уже на обновленной основе восстанавливают свою специализацию в международном разделении труда. Активную роль в этом процессе играет и спекулятивный финансовый капитал, который скупает акции таких успешных корпораций, увеличивая их финансовые ресурсы.
Роль государственных и международных регуляторов в
процессе выхода из кризиса сводится к различным мерам создания наиболее благоприятного экономического
климата для таких фирм-новаторов и их внутристрановых смежников и в предотвращении разрушения мировой финансовой системы и ее локальных компонентов.
Понимание содержания этих процессов властями и руководящими субъектами экспортных, импортных корпораций и активными субъектами спекулятивного использования финансовых ресурсов в какой-то мере может способствовать более осознанному составлению
алгоритма наиболее эффективных их действий на мировых и национальных рынках.
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В этих рассмотренных в общем плане процессах
реализации детекторно-селекторных свойств мирового финансового капитала взаимодействуют и дискретно взаимопревращаются из спекулятивной в производительную форму и обратно финансовые ресурсы мирового финансового капитала. Поэтому их деление на
эти формы относительно, динамично, текуче и зависит
в каждый данный момент от выполняемых этими средствами функций производительного или спекулятивного характера. В таком конкурентном взаимодействии и
взаимопереходе друг в друга производительной и
спекулятивной форм мирового финансового капитала
доминирует все более и более прибыльная спекулятивная его форма. В условиях чрезмерно либерализованной мировой экономической политики, допускающей
почти полную свободу спекулятивных действий финансового капитала эта форма его оборота стала своеобразным более сильным, чем производительная его форма аттрактором (притягивателем) перетекания все большей части мировых и национальных финансовых ресурсов из производственного сектора мировой экономики в финансовый. Самодостаточный, ускоренно растущий за счет все большего размаха спекулятивных
операций на мировых и национальных рынках и еще
более усиливший свою доминирующую роль за счет
скупки большей части резко упавшим в цене акций и
других ценных бумаг. Обильное рефинансирование и
рекапитализация погрязших в спекуляциях банков во
имя спасения от краха мировой и локальных финансовых систем не только не затормозили процесс ускоренного превращения мировой и локальных экономик
в спекулятивные, но и еще более ускорили его. Предпринятые же Двадцаткой и другими международными
организациями меры по ослаблению такой спекулятивной тенденции их развития носят скорее тактический,
но не стратегический характер.
Третье свойство финансового капитала — инновационное, системоразвивающее его воздействие на
глобальные процессы радикальной перестройки технологического уклада, структур производства,
субъективного своего состава, мировой и национальных экономик и рынков.
Одно из самых существенных проявлений инновационности мирового производительного финансового
капитала и его локальных компонентов в производственном секторе мировой и национальных экономик состоит в том, что он сыграл решающую роль в переходе
их к информационному технологическому укладу, открывшему широчайшие возможности для ускоренного обновления и самой технологии, и продукции, и услуг
бытового и особенно производственного характера.
Главная движущая сила этого процесса — сформированный этим капиталом и системой образования высококвалифицированный творческий конкретный труд
новаторской части персонала основных подразделений
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таба. Именно такого рода конкретный труд создает ускоренно растущую по удельному весу инновационную
составную стоимости товаров, соответственно уменьшается удельный вес другой составной этой общей стоимости, которая создается абстрактным трудом и другими издержками производства. Но из потенциальной
в реальную эта инновационная составляющая стоимости товаров и соответственно в избыточную прибавочную стоимость и добавочную прибыль превращается
только в результате их реализации за счет устойчиво
высокого спроса на инновационную продукцию и услуги бытового и производственного назначения. Поэтому она создается и в производстве, и в обращении.
На бытовые инновационные товары такой высокий
спрос порождается природным стремлением людей к
новизне и престижности в потреблении и реально обеспечивается высоким уровнем доходов большинства населения развитых стран, дешевизной и льготностью потребительского кредитования. На новую технологию —
стремлением субъектов корпоративного капитала к
максимизации прибыли и капитализации акций за счет
внедрения новейших ее образцов. Такая инновационность присуща и транснациональным производительным корпорациям, сыгравшим существенную роль в
ускорении перемещения многих видов производства и
информационной технологии в страны ЮВА с благоприятным инвестиционным климатом и дешевой рабочей силой, что способствовало превращению их в главные центры экспорта.
Решающую и самую активную роль в реализации этого рассмотренного и других инновационных
свойств мирового производительного финансового
капитала и в превращении его в самый мощный автокатализатор инноваций не только в производственном
и финансовом секторах мировой экономики, но и в
других социальных сферах играет радикальное обновление им своей субъективной структуры.
Субъективный состав локальных производительных и спекулятивных финансовых капиталов делится в
крупном плане на обычный и руководящий персонал.
В изменении качества субъективной структуры обеих
форм капитала за последнее столетие произошел понастоящему взрывной скачок. Удельный вес квалифицированного труда в производственном секторе высокоразвитых стран вырос с 5% до более, чем половины
состава наемных работников, в финансовом секторе
неквалифицированный труд применяется только на подсобных работах. Многократно выросли удельный вес
и количество менеджерского состава и других работников основных подразделений корпораций, где требуется не просто высококвалифицированный, но и новаторский труд. Но, к сожалению, многократно быстрее
множится численность талантливых спекулянтов финансового сектора, способных на риск. В тысячу раз
выросло число ученых, занятых фундаментальными,
прикладными исследованиями и изобретательством
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преимущественно в структурах НИОКР.
Инновационное свойство мирового финансового капитала и его локальных компонентов особенно
ярко проявилось в превращении всех разновидностей рынков в инфраструктуру разрешения внутренних
противоречий их субстанции и в сферу реализации
прибыльного самовозрастания их стоимости.
Феноменологически это проявилось в нескольких
смыслах. Во-первых, во включении растущего множества локальных рынков в структуру мирового глобализованного рынка с целым рядом его разнообразных форм, классифицируемых по различным критериям, и в ускоренном их превращении в компоненты прибыльного функционирования мирового финансового
капитала в обеим его формаx. Во-вторых, все эти рынки в течение прошлого столетия и особенно в последние несколько десятилетий переросли в инфраструктуру течения дискретно взаимопревращающихся друг
в друга встречных его потоков товарно-финансовой
стоимостной плазмы обращения финансового капитала, которая превратилась в финансово-товарную плазму с интенсивным возрастанием удельного веса финансовых структур ее течения. Оно разделено на три
также дискретно превращаемых друг в друга потока
— денежно-валютный, ценных бумаг и деривативов.
Двум последним присущ особенно быстрый оборот и
ускоренный рост массы спекулятивной части мирового финансового капитала, более прибыльной, чем производственная его часть. В-третьих, произошел скачок
интенсивности доминирующего воздействия финансовых рынков на вещно-энергетические и информационные рынки. Такое доминирование финансовых рынков,
с одной стороны, способствует ускоренной капитализации акций производительных корпораций, принося им
дополнительные финансовые средства и усиливая их
возможности во внедрении нанотехнологии с ее скачкообразным сокращением энерго- и материалоемкости выпускаемой продукции. Но, с другой стороны, легко получаемые от капитализации акций финансовые
средства при постоянном и особенно растущем спросе на эволюционно обновляемые товары корпораций
не стимулируют долгосрочные инвестиции, способствующие перерастанию высокоэффективной еще информационной технологии в нанотехнологию. Напротив, создают соблазн высокоприбыльного спекулятивного использования существенной части этих средств
на финансовых рынках. В-четвертых, этот и другие факторы высокой прибыльности финансовых рынков, порождаемые доминирующей ролью спекулятивного
финансового капитала, превратили их в ведущую силу,
которая мощно импульсирует перетекание растущей
доли мировых финансовых средств из производственного сектора мировой экономики в финансовый. Нарастающая сила этой тенденции особенно опасна тем,
что превращает с ускорением глобализованную экономику из производительной в спекулятивную, пронизан-

ную растущим хаосом.
В сущностном смысле капитал так системопреобразует докапиталистический рынок, что он изменяется в самый существенный фактор превращения потенциально раздвоенной субстанции капитала в реальное взаимодействие ее составных — стоимости и самовозрастающей стоимости, т.е. рынок становится одной из самых существенных сфер самовоспроизводства капитала и его субстанции. Системопреобразующая инновационность финансового капитала, опосредствованная функционированием множества образуемых им рынков как компонентов мирового рынка,
состоит в том, что вся эта сложнейшая полиструктурная и многофункциональная мировая рыночная система играет все более решающую роль в самовоспроизводстве и растущем обособлении субстанций
производительного и спекулятивного мирового финансового капитала.
Капиталу вообще и финансовому капиталу в особенности присущи все свойства интенсивно функционирующей современной социальной диссипативной
(рассеивающей) структуры, которая выполняет еще и
роль автокатализатора собственного системоразвития,
развития глобализации мировой экономики, ее компонентов — локальных экономик и ускорения радикального преобразования их технологических укладов и
социальных систем. В этом проявляется четвертое разветвленное свойство капитала, получившее наиболее
полное и разносторонне развитие в мировом финансовом капитале как самой современной его форме.
Диссипативная структура мирового финансового капитала представляет собой открытую, автокаталитически взаимодействующую с основными структурами мировой экономики и социальной среды и циклически функционирующую, социальную систему наивысшего уровня сложности и интенсивности ее воздействия на системопреобразование и развитие и своей структуры, и функций, и социальной среды каждой
страны и всего мирового сообщества. Действие ее
системопреобразующей роли, включившее за последнее столетие ряд промежуточных и два мировых кризиса, наиболее полно проявилось в высокоразвитых
странах, где достигнут самый высокий уровень развития информационной технологии, насыщенности и разносторонности бытового и производственного метаболизма и стандартов человеческого развития. Однако за
последние десятилетия произошло такое чрезмерно
ускоренное развитие фиансового сектора мировой экономики, которое интенсивно усилило деконструктивную составляющую спекулятивного финансового капитала, превратившего этот сектор в самодостаточный
и более высокоприбыльный, чем производственный.
Такое чрезмерное ускорение его развития и все большее доминирование спекулятивных операций все интенсивнее разрушало спонтанную межсекторную координацию его взаимодействия с производственным
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сектором. Достигнув критического уровня, этот разрушительный процесс стал одним из глобальных факторов современного начала финансового мирового
кризиса. Вторым глобальным фактором, подтолкнувшим перерастание этого кризиса в финансово-экономический, стало критическое нарушение нарастающим
хаосом финансовой сферы спонтанной межструктурной координации взаимодействия мега- и микроструктур мировой экономики, потеря мегаструктурами своей стоимостно-ценовой управляющей роли. Эта роль
на большую часть кризисного времени перешла к микроструктурам локальных экономик, играющим решающую роль не просто в восстановлении взаимодействия межсекторной и межструктурной координации
функционирования мировой экономики, но и в радикальном обновлении этих двух родов глобальной координации ее саморазвития. Здесь следует подчеркнуть,
что нарушение этих двух родов ее координации — лишь
проявление развертывания на уровне мировой экономики сложной фундаментальной причины современного мирового кризиса, рассмотренной в двух последних моих статьях.
Системоразвивающая роль диссипативной структуры мирового финансового капитала осуществляется
на основе работы очень сложного, присущего ему механизма регулирования автоколебательного его функционирования. Для лучшего понимания работы этого
механизма образно представим его как механизм функционирования своеобразной экономической центральной нервной системы финансового капитала, состоящей из экономического мегамозга и инфраструктуры,
передающей сигналы прямой и обратной связи, идущие от взаимодействующих структур мирового производства, финансов и потребления. Смоделируем в
упрощенно-образном виде работу этого сложного механизма. Но подробно только главной его составляющей — механизма работы экономического мегамозга
мирового финансового капитала. При абстрагировании
от системы сложных механизмов инфраструктуры передачи и исполнения сигналов его прямой и обратной
связи, которая включает координацию работы институциональных, хозяйственных, правовых, государственно-регуляторных, международных режимных процессов и других механизмов.
Главные микрокомпоненты мирового финансового капитала-корпорации формируют в каждый определенный период времени крупные и мелкие мегаструктуры глобализованной экономики с присущими им в
данной период относительно долгоживущими управляющими параметрами. Эта их управляющая роль спонтанно осуществляется через активную работу мегамозга
финансового капитала, представляющего собой структурно-распределенную по основным его функциям
систему такого спонтанного регулирования координации взаимодействия крупнейших структур и секторов
мировой экономики, что она диктует специализацию
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производственной и рыночной деятельности каждому
микрокомпоненту мирового финансового капитала. В
этом смысле он в какой-то мере подобен человеческому мозгу, также представляющему собой распределенную систему по специализации функций его отделов,
самоорганизующих и работу внутренних органов человека, и его действия, зависящие от сигналов внешней среды. Но в коренном отличии от человеческого
его функции спонтанно-саморегуляторной межсекторной и межструктурой координации взаимодействия
мега- и микроструктур мировой экономики осуществляются не через физико-химические взаимосвязи нейронов, а через креативную работу древнейшей устойчиво воспроизводимой тысячелетиями стоимостной
составной его субстанции и через порождаемые ею
мириады автоколебательно работающих ценовых механизмов-нейронов, опосредствующих все без исключения товарно-денежные операции на мировых рынках. Динамика конъюнктуры этих рынков, решающим
образом зависящая от степени межсекторной и межструктурной координации взаимодействия структур
всех уровней мировой экономики, спонтанно диктует
микрокомпонентам мирового финансового капиталакорпорациям специализацию их работы, обеспечивающую максимизацию их прибыли и капитализации акций. В производственном секторе — по производству
и поставкам на рынки определенных товаров и услуг,
в финансовом — по степени участия в различных спекулятивных операциях. Товарно-денежные операции в
этих секторах однородны по своей стоимостной основе и процессу самовозрастания стоимости локальных
капиталов, но чрезвычайно разнообразны по конкретным механизмам специализации работы корпораций.
Однако по мере усиления доминирования финансового сектора и его рынков, спекулятивные операции,
на которых основаны на рефлексивном, в различной мере
оторванном от стоимости ценообразовании, в работе
механизма мегамозга накапливается все больше изъянов. Главный из них — увеличивающийся отрыв спекулятивных цен от реальной стоимости, подавляющий
регуляторную функцию мегамозга. Господство этих цен
в финансовом секторе мировой экономики наносит ей
двойной вред. Подобно вампиру этот сектор всасывает
в свои структуры растущую часть доходов реального
сектора и превращает их в спекулятивные, приносящие
большие прибыли. Производя же огромную с ускорением растущую массу фиктивно-виртуальных финансовых средств, быстро перетекающих в наиболее прибыльные структуры мировой экономики и образующие в ведущих из них финансовые пузыри, он решающим образом подводит региональные и мировую экономики к рецессиям, финансовым кризисам, так расшатавшим за
последние десятилетия мировую экономику, что разразился мировой финансово-экономический кризис. В
Украине этот «вампир» еще более многообразен и втянул ее экономику в самый глубокий кризис. Наиболее
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разоряющие экономику его образы — всепроникающая
коррупция, совершенно безнаказанная среди правящей
высшей элиты, изощренными методами разворовывающей финансовые ресурсы страны, популистское во имя
амбиций получения власти проедание экономических ресурсов, хищническое без модернизации использование
основных фондов экономики, рэкет и выкачивание доходов малого и среднего бизнеса, полное сращивание
власти и бизнеса и т. п.
Даже такое эскизное рассмотрение механизма работы мегамозга обнаруживает еще одну ипостась многосторонности роли и функций стоимости — быть его
субстанцией и выполнять функцию самого глубинного
мегарегулятора спонтанной координации взаимодействия
всех структур реального сектора мировой экономики,
но почти полностью потерявшую эту функцию в преимущественно спекулятивном финансовом ее секторе.
В отличии от природных и большинства социальных диссипативных структур капитал, особенно в
современной его форме мирового финансового, не
просто взаимодействует с социальной средой, но и
оказывает на нее специфическое автокатализаторное
системопреобразующее воздействие. Это проявляется главным образом в интенсивном его проникновении в социальную среду и в радикальном превращении ее структур в средства его прибыльного применения. Непосредственно — путем включения главного производительного продукта социальной среды —
рабочей силы и особенно высокопроизводительных
творческих работников в субъективные структуры
финансового капитала, а также инвестирования своих локальных компонентов в различные структуры
этой среды. Опосредствованно — за счет налогов и
других источников, включая и государственные, он в
существенной мере финансирует и системоразвивает
работающие на его прибыльное применение структуры государств, образования и здравоохранения.
В современных условиях широко и эффективно
используя приносящий наибольшую часть прибыли
труд высококвалифицированных и высокооплачиваемых работников и в производственном, и в финансовом секторах мировой экономики, финансовый капитал вносит еще и существенный вклад в выполнение
двух из трех принципов мировой социал-демократии
— свободы в жизнедеятельности людей и социальной
справедливости, в оплате их труда, т. е. происходит процесс растущей его социализации. Она порождается также растущей интенсивностью инновационных процессов совершенствования информационной технологии
быстро расширяющей применение высококвалифицированного труда, а особенно — активным давлением
на субъектов капитала внутренних и внешних социальных сил — профсоюзов, организаций гражданского общества, левых партий, периодическим приходом
их к власти, достижениями мирового социализма советского и китайского типов. Кстати, китайский тип

социализма настолько экономически эффективен, что
в существенной мере определяет будущность типа и
мировой экономики, а также социального строя мирового сообщества, в развитии которого постепенно набирает силу процесс конвергенции социализованного
капитализма Запада и капитализированного социализма китайского типа. В этом процессе коэволюции социализации и финансового капитала и социальной среды ведущая роль принадлежит капиталу вообще и особенно доминирующей его форме — мировому финансовому капиталу как самому мощному автокализатору разностороннего ускоренного развития социальной
среды. Наиболее радикальные ее преобразования происходили с начала XX века: доля квалифицированной
рабочей силы выросла с 2% до 60%, количество научных работников — в тысячу раз, беднейшая социальная
прослойка в высокоразвитых странах сократилась в
несколько раз, разрыв уровня доходов между этой прослойкой и 10% самых богатых составляет от 4 до 6
раз, тогда как в России и Украине — до 30 раз.
Если в обобщенно историческом плане рассмотреть эпоху капитализма, то становится еще более очевидной роль капитала вообще как автокатализатора
радикального системопреобразования стран Запада за
несколько столетий. Капитал вообще сначала в форме
промышленного, переросшего к началу XX века в
финансовый, пройдя через ряд макробифуркций своей
структуры и структуры экономики, сыграл решающую
роль в переходе от раннего капитализма с мануфактурной технологической базой к классическому с индустриальной технологией и к современной социализированной его форме с информационной технологией.
Пятое свойство. Капиталу вообще, а особенно
мировому финансовому капиталу, присуща очень
сложная система взаимодействующих механизмов,
реализующих многообразие его функций и взаимодействия между внутренними его структурами и внешними социально-экономическими и политическими
структурами мирового сообщества. Синхронизация их
работы достижима только тогда, когда все они спонтанно и организационно согласовывают направленность своих действий с работой фундаментальных
стоимостно-ценовых механизмов, разрешающих противоречия субстанции мирового финансового капитала в обеих обособленных ее ипостасях. Такая синхронизация и согласованность чрезвычайно сложны и
неопределенны по своим результатам, так как эти механизмы многообразны по особенностям своего действия, по содержанию их работы в социально-экономической среде и в комплексном их взаимодействии
со спецификой работы механизмов институционнохозяйственных и правовым отношений национальных
экономик. Высшая степень неопределенности, непредсказуемости и свободы от применения различных регуляторов присуща работе всего этого комплекса механизмов на мировых финансовых рынках и на их
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локальных компонентах.
Среди конкретного многообразия взаимодействующих механизмов этой сложной комплексной их
системы следует выделить такие крупнейшие взаимодействующие друг с другом их группы: механизмы,
обеспечивающие спонтанную координацию взаимодействия микро-, макро- и мегаструктур глобализованной экономики; регуляторные механизмы взаимодействия этих же структур; механизмы гарантированного соблюдения институциональных норм хозяйствования в локальных и мировой экономиках; механизмы, обеспечивающие эффективность налоговых , таможенных, валютных, инвестиционных, кредитных и
других внутренних и международных режимов функционирования мирового финансового капитала и его
компонентов. Большинство этих механизмов — предмет изучения прикладных экономических наук. Работа же фундаментальных механизмов, разрешающих
противоречия субстанции мирового финансового капитала, обеспечивающих радикальное инновационное
системопреобразование капиталистического строя,
технологических укладов высокоразвитой части мировой экономики, социальной среды, рынков и человеческого фактора рассмотрена выше.
Итак, капитал вообще и в особенности современная его форма (финансовый капитал) представляет собой сложную, иерархизированную циклически
саморазвиваемую диссипативную структуру. Он автокаталитически, особенно с перерастанием промышленного капитала в финансовый, системопреобразует
все социальные структуры и смену своих технологических укладов на все более эффективные и соответствующие выполнению своей основной внутренне
присущей ему функции самовозрастания стоимости,
которая внешне проявляется в максимизации прибыли, а для финансового капитала — еще и в максимизации капитализации акций и других финансовых активов. Процесс выполнения этой своей основной целенаправленой функции каждого локального компонента мирового финансового капитала обеспечивается работой сложной комплексной системы механизмов разрешения его внутренних субстанциональных
противоречий и внешних противоречий, в ходе разрешения которых вносится микродоля в ту или иную
степень координации взаимодействия производственного и финансового секторов мировой экономики а
также — взаимодействия ее микро-, макро- и мегаструктур. В этом процессе взаимодействуют и посредством мириадов дискретных товарно-денежных операций взаимопереходят друг в друга внутренне присущие каждому локальному компоненту мирового финансового капитала товарные и денежно-финансовые
формы его метаморфоз.
Субстанция каждого локального капитала раз-
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двоена на низшую составляющую — древнюю, унаследованную капиталом стоимостную, и специфическую, только для капитала высшую составляющую —
самовозрастающую стоимость. Каждой из этих составных присуща своя группа противоречий, на линейной стадии разрешаемых и внутри каждой из групп,
и в результате синхронизации межгруппового их разрешения. Ход разрешения этих противоречий в решающей мере зависит от степени спонтанной координации динамики взаимодействия секторов и структур
мировой экономики и ее локальных компонентов.
Капитал и его мировой финансовый формат многолик по своим видовым разновидностям, полиструктурен, адаптивен к динамике социальной среды, к самосохранению крупнейших своих структур при
переходах от линейных к кризисным стадиям своего
саморазвития, обладает внутренней силой своего самообновления при выходе из кризисной ситуации,
автокаталистически и инновационно системопреобразует свою технологическую базу, финансовую систему, социальную среду и структуру бытового и производсвенного потребления на каждой исторической
фазе усложнения своей структуры. Саморазвиваясь
при чередовании линейных и кризисных стадий, мировой финансовый капитал выполняет две главные
социальные функции-роли — структурирования, интенсификации и самообновления социального метаболизма мирового сообщества и автокатализатора
перехода капитализма от классической к социализированной фазе его развития.
Мировой финансовый капитал разделен на две основные его формы — производительную, функционирующую в производственном секторе мировой экономики, и доминирующую — спекулятивную, финкционирующую преимущественно в финансовом ее секторе. Их субстанции все более и более обособляются друг
от друга. В субстанции производительной его формы
стоимостная составляющая хотя и подавляется в различной мере высшей ее составной, но все-таки сохраняет
свою структуру и основную регуляторную функцию. В
субстанции же спекулятивного финансового капитала
стоимостная ее составляющая превращается в строительный материал с практически почти полным подавлением на финансовых рынках ее структуры и основной регуляторной функции. Противоречие между этими обособленными субстанциями производительного и спекулятивного финансового капитала является основным
противоречием глобализованной экономики, критическое обострение которого и привело ее к мировому финансово-экономическому кризису.
В этом развернутом определении капитала основное внимание сосредоточено на сущностных процессах его функционирования при абстрагировании от
многообразия проявления их на поверхности экономики и социальной жизни.
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РЕНЕССАНС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
«Вы полагаете, что политическая экономия является исследованием о природе и причинах богатства; я же думаю, что ее следовало
бы назвать исследованием законов, определяющих распределение произведенного продукта между классами, участвующими в его образовании. В отношении общего количества нельзя установить какоголибо закона, но есть возможность установить сравнительно правильный закон в отношении пропорций. С каждым днем я все больше убеждаюсь, что исследования первого вопроса тщетны и обманчивы и что
только последний представляет собой истинный предмет науки»
/Д.Рикардо/1
1. О социально-экономической ситуации
и симптомах вызревания предпосылок возврата
к социализму в стране
Сегодня Россия вновь, как и в первой половине
прошлого века, выбрала путь движения особняком вне
столбовой дороги общецивилизационного развития.
И оказалась не в авангарде капиталистического развития, а на задворках капитализма в своих попытках
реанимации той его исторической стадии, которая называется этапом первоначального накопления капитала. И также, как и капиталистические правительства
тех давних времен, наше государство игнорирует необходимость проведения эффективных социальных
преобразований. Почему?
Для ответа на вопрос, отметим, что сегодня, несмотря на все попытки в экономической теории затушевать, забыть формационный подход в анализе исторического развития социально-экономических систем, в основе которого лежит формула необходимого соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил, исторические тенденции развития человеческой цивилизации все же подчиняются ей. Теперь уже в глобальном масштабе производительные силы мирового хозяйства выросли до такого уровня, что практически
могут удовлетворить необходимые материальные потребности в пище, одежде, жилье и т.п. всех жителей
планеты даже выше физиологических, медицинских
и других норм жизнедеятельности человека.
Тогда получается, что для выживания какой-либо
части человеческой цивилизации или отдельной прослойки населения внутри стран ей нет нужды наращивать накопление богатства в виде огромных раз-

меров частнособственнического капитала как страхового фонда для его владельца на случай каких-либо
экономических катаклизмов, способных лишить ее
благ и доходов, комфортного существования, что характерно для современных производственных отношений. Такое частнособственническое накопление в
наше время становится бессмысленным, тем более на
фоне нищеты большей части человечества. К тому же
оно продуцирует хищническую эксплуатацию природных ресурсов планеты, сокращающую шансы человечества на выживание.
То есть современные производственные отношения, подчиняющиеся сегодня столь нелепым страстям частнособственнического накопления и присвоения, становятся безнадежно отставшими и уже в глобальном масштабе входят в противоречие с передовым уровнем развития производительных сил, поскольку первые не могут обеспечить механизм справедливого распределения производимых теперь уже
в избытке материальных благ. Следовательно, также
в глобальном масштабе назрели предпосылки смены
отставших производственных отношений с тем, чтобы привести их в соответствие с ушедшим вперед
уровнем производительных сил, тем самым активизируя вопрос обеспечения справедливого распределения доходов и материальных благ и на этой основе
построения более совершенных производственных
отношений в рамках отдельных обществ и всего человечества, соответствующих новому витку развития
производительных сил. И это послужит новым базисом уже преимущественно духовно-интеллектуального
развития человечества, чтобы вывести нас к высотам
более прогрессивного типа цивилизации.

Цитируется по: Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. — М. : Гелиос АРВ, 1999. — С. 12
(подстрочная ссылка).
1
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У нас же в стране при непонимании и/или неведении широкими слоями населения анахронизма данной ситуации, пассивном ее созерцании интеллектуальной прослойкой, бездействии «кормящейся» от
случая государственной бюрократии царят производственные отношения, генератором которых является
олигархо-бюрократическая с клановым оттенком диктатура государственной власти евразийского типа.
Почему евразийского? Потому что она рядится в тогу
западноевропейской либеральной демократии, в то же
время насаждая в российском обществе махровый
деспотизм восточного типа, в котором народ из
субъекта власти превратился в бесправного субъекта
манипулирования властью.
Следствием отживающих в мире, но царящих в
нашей стране анахронических производственных отношений являются:
— непрекращающаяся гражданская война на
Кавказе, которую используют местные региональные
кланы для выкачивания финансовых средств из федерального бюджета, но отголоски которой периодически сотрясают Россию;
— полная беспомощность государства перед лицом техногенных и природных катаклизмов, первые из
которых зачастую оказываются результатом халатности, неисполнительности, а то и откровенного саботажа
и вредительства должностных лиц, в том числе и в
системе государственной службы и управления;
— беспредельная коррупция (по словам сведущих людей, средняя величина «отката» в субсидиях
регионам дошла до 60%), способная затормозить
любые точки развития, превращая в полную демагогию слова высших должностных лиц об умной экономике, инновационном развитии со всеми вытекающими последствиями дальнейшей консервации экономической и социальной убогости страны.2
В то же время клановая верхушка страны, укомплектованная на основе кумовства, семейственности
продолжает генерировать новые способы удержания
власти, всячески изворачиваясь в рамках привнесенного из западных стран положений закона о демократических выборах, в то же время сохраняя монополию административной власти, прямым следствием и
продолжением которой является и монополия экономической власти, наращивающей способы дальнейшего частнособственнического присвоения национального богатства, ограбления и обездоливания широких слоев населения.
Все это продолжается:
— под барабанный бой средств массовой инфор-

мации, якобы улучшения жизни пенсионеров, бюджетников и вообще широких слоев населения страны, в
то время, как страна в общецивилизационном плане
движется все дальше и дальше вниз в рейтинге государств по показателям экономического развития и
благосостояния людей;
— перед лицом надвигающегося полного разоружения страны, когда наступит час «Х» и наши войска останутся без защиты стратегического наступательного оружия из-за их полного не только морального, но и физического износа. Другие рода войск
стали деморализованными и небоеспособными по
современным мировым стандартам уже в 90-е годы
прошлого столетия. Народ живет в ожидании, кто первым начнет осваивать наши безмерные территории и
богатства: либо Китай простым переходом войск через наши южные границы, либо США нанесением
превентивного бомбового или точечного ядерного
удара по стратегическим объектам России. Народ помнит историю, зная, что колониальный захват любой
страны, в любые исторические времена не приводит
к процветанию аборигенов, в положении коих мы
можем оказаться;
— в отсутствие всякой государственной идеологии, способной сплачивать население страны, нацию во имя достижения прогрессивных целей. Ее нет
потому, что в экономике процветает хищничество, которое невозможно обрядить в благопристойный вид.
Поэтому накидывается политическая маска, которая,
по сути своей, эпизодична, индивидуальна, скоротечна и не может дать прочных системных положений о
функционировании той или иной системы.
Сегодня маска сквозит во всем: как в обращениях высших должностных лиц к народу, так и в их выступлениях во всяких форумах, в том числе и научных.
Маска — признак двойственности государственной
политики: в ней — вещание народу, без нее — поощрение антинародного своей государственной властью.
А чтобы люди не догадывались об иезуитской сущности власти, делается все, чтобы их умы были заняты другими мыслями. Самые лучшие из них для власти —
это мысли людей, озабоченные самосохранением, ибо
самосохранение — наивысший инстинкт человека.
Отсюда разгул преступности, целенаправленный
развал структур обеспечения правопорядка, всяческая
поддержка садистов и маньяков, в том числе и продлением моратория на смертную казнь. Соответственно, народ цепенеет, интеллигенция подобно страусу
принимает соответствующую позу, клан и его структура продолжает грабить национальное достояние стра-

Здесь уместно привести слова М.С.Горбачева: «… Лапы коррупции уже так сильно сомкнулись на шее страны, что к голове
перестает поступать кислород» // Аргументы и факты. — 2009. — 2—9 дек. — С. 4.
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ны, преступая всякие общепринятые цивилизованные
нормы в системе государственного регулирования.
При всем том, что ООН провозгласило расслоение стран и населений стран по доходам общецивилизационной проблемой номер один, наша страна продолжает жить по плоской шкале налога на доходы,
имущество и землю физических лиц, что способствует
наращиванию расслоения населения по доходам, взращиванию мультимиллионеров и миллиардеров, которые со всем своим достоянием без всяких препятствий перекочевывают за границу. Им там лучше.
И нашему народу, поскольку он регулярно с опережением в полгода и более получают очередную
порцию увещеваний о прибавке к пенсиям, о всеобъемлющей помощи ветеранам Великой Отечественной
войны (которых уже практически не осталось, однако
они являются прекрасными объектами демонстрации
заботы государства о народе, являющейся каплей в
море нерешенных властью проблем в сфере социальной защиты и социального обеспечения населения) и
т.д., и только потом — эту самую прибавку в несколько
десятков или пару сотен рублей, а также в придачу
картинку в телевизоре о том, что какой-то ветеран
после долгих мытарств наконец-то получил положенную ему льготу, зачастую по прямому указанию либо
премьер-министра либо самого президента.
К настоящему времени в условиях покровительства антиобщественной деятельности олигархо-бюрократии со стороны правительства, прикрывающим свое
бездействие удобной маской приверженца либеральной демократии, проблемы нашего социально-экономического бытия созрели и перезрели. Их надо решать. И, как говорит наш президент Д.А.Медведев,
решать всем миром. Однако решающее слово и дело
принадлежит государственной власти, которая в последнее время для оправдания своего ничегонеделания стала как фиговым листком прикрываться удобной, ни к чему не обязывающей фразой о том, что
«народ должен самостоятельно выходить из своего
бедственного положения, не рассчитывая на помощь
государства». Стоит по этому поводу заметить, что и
в течение всех перестроечных лет он до сих пор не
был обласкан и облагодетельствован государственной властью. Единственная забота власти состояла
лишь в том, чтобы он не мешал «кормиться» ей на
ниве «благодати господней».
На самом деле, хотелось бы предупредить эту
самую власть, что не надо слишком обольщаться тем,
что народ будет и далее терпеливо ждать своей участи
в загнанном ею социально-экономическом стойле.
3

Власти надо бы понять, что без кардинальных перемен в русле происходящих в мире социально ориентированных (или что то же — социалистических) преобразований, в первую очередь, в идеологии и сознании самой власти и вслед за этим людей, все будет
идти хуже и хуже в описанных выше направлениях,
ибо подспудно вызревающие тенденции в российском обществе никто не отменял.
Например, тенденцию генерирования неимущих
слоев населения, представляющих горючий материал для социальных катаклизмов, в результате увеличивающегося расслоения доходов. Или центробежную тенденцию сепаратизма как следствие чисто колониальной политики федерального центра по отношению к регионам. Централизация собственности и
доходов, как через официальные каналы налогообложения, так и неофициальные — посредством скупки московским капиталом региональных активов,
зачастую с использованием административных ресурсов, лишает регионы львиной доли прибыли и
перспектив для динамичного развития, ввергая их в
нищету и разорение.
Или же техногенные катастрофы как следствие
изношенности еще советского оборудования на производственных объектах и т.д.
И здесь было бы своевременным, радикальным
и очевидным, само собой разумеющимся провозглашение властью идеи построения в стране реального
социализма, как бы эти слова не пугали кого-либо из
нас. Реального, а не того административно-командного, который существовал у нас в стране до перестройки и дух которого продолжает витать в головах
власть предержащих и сегодня. И не просто социализма «с человеческим лицом», а того социализма,
который называется социально-ориентированным обществом и социальной рыночной экономикой. Того
социализма, при строительстве которого власть предержащие руководствовались бы целью, которую
сформулировал еще Людвиг Эрхард — бывший министр народного хозяйства ФРГ, а затем ее канцлер:
«Социальный смысл рыночного хозяйства, — писал
он, — в том и заключается, что любой успех экономики, любое достижение рационализации, любое повышение производительности труда идет на благо всему народу и служит лучшему удовлетворению нужд
потребителей».3
Говоря о социальном рыночном хозяйстве надо
сказать, что это есть обозначение экономики, которая
работает для удовлетворения потребностей подавляющего большинства населения данной страны. Тогда и

Эрхард Л. Благосостояние для всех: Пер с нем. — М. : Дело, 2001. — С. 162.
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общество, в котором работает такая экономика, называется социально ориентированным обществом. Такое общество и такая экономика есть результат цивилизационного развития человечества, плод теоретических и практических изысканий его представителей, хотя у разных авторов это общество могло называться по-разному. Например, у классиков марксизма-ленинизма социально-ориентированное общество
отождествлялось с коммунистическим обществом.
Представители неолиберального крыла институционал-социалистического течения экономической
теории («фрайбургской» школы) В.Ойкен, Л.Эрхард
и др. доказывали, что концентрация как политической, так и экономической власти одинаково плохо
влияет на эффективное развитие экономики и общества в социально-ориентированном направлении. Поэтому, считали они, надо возвращаться к рынку совершенной конкуренции, но на новом витке развития
государства, посредством усиления его административной власти, направленной на принуждение к сворачиванию всякой монополии, в том числе и экономической (олигархических структур), и политической
(тоталитарных личностных или групповых властных
структур), то есть строить социальное рыночное хозяйство на демократических основах формирования
государственной власти. Сторонники и представители указанного течения экономической теории сегодня
добились воплощения в жизнь своей теории, избавившись от тоталитарного государства в бытность
фашистской Германии и построив в ней и других странах Западной Европы социально ориентированное государство с социальным рыночным хозяйством.
При этом «правительство Аденауэра — Эрхарда
всегда действовало в интересах подавляющего большинства населения, ему не была присуща столь распространенная политическая болезнь, как отстаивание
интересов узкого круга приближенных лиц или монополий. И этот подход наиболее прагматичен — стимулирование роста доходов стимулирует спрос, а
спрос порождает активный рост экономики. … Эрхард создал модель практически идеального рынка,
где требования рыночной эффективности были так же
важны, как и соблюдение социальной справедливости. … Он был за свободный рынок, но не чурался
государственного вмешательства, однако только до той
тонкой линии, когда его избыток приводит к падению
эффективности экономики. … Он был за общечеловеческие ценности, но видел их реализацию не на базе
плановой и распределительной систем, а на основе
частной собственности, ее всенародной доступности,

раскрытия потенциала свободного рынка. При этом
немецкая модель экономики с самого начала демонстрировала высокий уровень социальной защищенности, достигаемый в том числе путем рационального распределения общественного дохода».4
В нашей стране метаморфозы государственного
строительства были более причудливыми и в конце концов не только не приблизили нас к социально ориентированному обществу с социальной рыночной экономикой, а наоборот, в еще большей мере отдалили от него
по сравнению с существовавшим прежде социализмом.
Так, при И. Сталине у нас было государство административно-командным, но не бюрократическим.
При Л. Брежневе государство уже стало бюрократическим и почти перестало быть административно-командным в полном смысле этого слова, поскольку
во многих звеньях государственного управления команды и административные решения просто не исполнялись. В настоящее время у нас сложилось «олигархо-бюрократическое государство», которое функционирует в полном отрыве от нужд и чаяний народа, хотя
в наших мечтах и желаниях оно виделось именно «социально-ориентированным рыночным государством».
Ясно, что в случаях, когда государство не выражает интересы всего общества, оно находится в состоянии неустойчивого равновесия и должно «опрокинуться», как в свое время опрокинулась дореволюционная Россия. Советское государство находилось
в течение многих лет в состоянии определенного устойчивого равновесия, хотя и было административнокомандным. Однако оно выражало общенародные
интересы. Внешней и внутренней реакции потребовалось много лет, чтобы привести эту государственную
систему в состояние неустойчивого равновесия, насадив в общество интересы бюрократии, переросшие
в интересы олигархии, а затем опрокинуть ее.
В результате получилось то, что мы сегодня имеем и которое вновь оказалось в состоянии неустойчивого равновесия, поскольку интересы народа опять-таки
остаются в стороне. Следовательно, оно вновь может
опрокинуться, обеспечивая обществу закономерное
движение в направлении того же социально-ориентированного общества. Поскольку социально-ориентированное общество — это общество, жизнедеятельность
которого нацелена на удовлетворение потребностей народа, в этом обществе и источником власти, и субъектом вожделения государственных структур должен быть
народ в самом широком понимании этого слова, включая имеющихся сегодня в нашей стране 5 млн. наркоманов, 5 млн. беспризорных, 15 млн. лиц с ограничен-

Смирнов А. Людвиг Эрхард: Возрождение Германии и немецкое экономическое чудо / А.Людвиг Эрхард // Россия после
нефтяного бума. Очищение кризисом : сб. ст. — М. : Яуза; Эксмо, 2009. — С. 232—233.
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ными возможностями, 6 млн. безработных, миллионов
бомжей и нищих и т.д. И конечно, основной составляющей народа и в качественном, и в количественном
аспекте должен быть средний класс, который должен
играть главенствующую роль в обществе, то есть должен быть основным субъектом и объектом внутренней
и внешней политики страны вместо ныне превалирующей в этом качестве олигархо-бюрократии.
На наш взгляд, нашему руководству в самых
верхних эшелонах власти надо признать тот выше
упомянутый формационный подход в развитии социально-экономических систем, не сопротивляться общецивилизационному ходу исторического развития и
строить общество всеобщего благосостояния, а не
общество благоденствия узкой группы людей.
Социализм неизбежен. Об этом говорят мировые
тенденции развития общественных формаций, которые
сегодня ярко реализуются в Китае, Вьетнаме, странах
западной Европы, наконец, ряде стран Латинской Америки, Канаде, да и в самих США. В каждой из этих
стран общество благоденствия строится, и строится по
принципам и в направлении социализма, но со своими
особенностями, что является достоинством этого процесса общецивилизационного развития.
Безусловно, современный социализм перерос из
идеологических штанишек марксистско-ленинской
политэкономии административно-командного социализма, ордолиберальной концепции социально-ориентированного общества и социальной рыночной экономики немецких экономистов середины ХХ века.
Этой высшей на сегодня ступени развития цивилизации нужна новая теоретическая (политэкономическая)
и идеологическая платформа, в которой были бы четко обозначены ответы на те теоретические вопросы,
которые способствовали бы объединению общества
и мирового сообщества на более высокой идейной
основе. И эта платформа не может строиться на разнородном и разношерстном конгломерате субъективных школ и направлений, который представляет собой сегодня экономическая теория. Она должна опираться на такую теоретическую науку об экономике,
которая давала бы объективное представление о ней и
об отношениях, существующих и возникающих в ней,
подобно естественным наукам, дающим объективные
сведения об окружающей природе.
2. О теоретической базе социально
объединяющей идеологии в России
Следуя примеру нашего президента в его тради-

циях подведения итогов, рассмотрим последний 20летний период капиталистического эксперимента в
нашей стране. Если сравнить его с 20-ю годами после Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны, когда Советский Союз превратился в передовую державу мира, или с 20-ю послевоенными годами, когда наша страна после победы
над Германией не только полностью преодолела послевоенную разруху, но и стала первой космической
державой, то можно сделать вывод, что этот эксперимент потерпел полное фиаско. За период его проведения Россия по многим социально-экономическим параметрам, в частности по показателям индекса человеческого развития (ИЧР)5, откатилась едва ли не во
вторую сотню стран мирового сообщества.
Безусловно, двадцать лет, тем более в век экспоненциального роста достижений научно-технического прогресса, — это очень большой срок и отсутствие сколь-нибудь значимого прогресса в сравнительном развитии нашей экономики и общества заставляет задумываться и ставить вопросы: а все ли у нас
происходит так, как надо? Стоит ли продолжать эксперимент? Может быть лучше вернуться на исходные
позиции и пересмотреть траекторию нашего дальнейшего развития на основе нового идеологического, духовного, политического и, как следствие, экономического развития?
В частности, в рамках экономической теории итоги неудачного эксперимента вновь вызывают спор
между сторонниками марксистской политэкономии и
«Экономикс» по принципиальным вопросам организации и управления экономикой, распределения благ
и доходов. Может быть, в теоретико-методологическом аспекте и в плане выработки практических рекомендаций превосходство концепции «Экономикс»
очевидно. Но тогда напрашивается вопрос: правильно ли используют столь передовое учение наши руководители? То есть, как бы выбранные в конце 80-х и
начале 90-х годов предпосылки капиталистического
развития объективны, но регрессивное развитие экономики нашей страны есть результат неправильного
применения положений «Экономикс»?
Но и такое предположение не приближает нас к
ответу на вопрос: в чем причина столько неприглядного в рамках мирового сообщества нашего развития?
Наоборот, при изучении проблемы в таком ключе ответы на поставленные вопросы еще более приближают к
нам возможные социальные катаклизмы. Следовательно, с целью их упреждения надо, в первую очередь,

5
Индекс человеческого развития (ИЧР) — специальный индекс ИЧР, который объединяет три показателя (ВВП — валовый
внутренний продукт на душу населения, грамотность и продолжительность предстоящей жизни) …» / Большой экономический
словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. — 7-е изд. — М. : Ин-т новой экономики, 2007. — С. 365.
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разобраться в теории вопроса, а потом попытаться переоценить характер и направления нашего развития с
тем, чтобы попытаться скорректировать их в оптимальном ключе. Времени для переоценки дальнейшего пути
нашего социально-экономического развития остается
все меньше и меньше, поскольку подспудные тенденции вызревания предпосылок социальных катаклизмов
никто не отменял и они продолжают расшатывать социально-политическую обстановку в стране.
Собственно говоря, речь идет о том, чтобы вернуть страну на путь социалистического возрождения
эволюционным путем, упредив вызревание социалистической революции с соответствующим свержением
существующей власти в стране. Благо, исторических
примеров эволюционного поворота из недр капиталистического строя в сторону социализма на основе отрезвления и вразумления властей обстоятельствами
выше указанного порядка множество. Такой путь прошли многие европейские страны — Швеция, Норвегия, Дания, Германия, Швейцария и др. В результате
этого в настоящее время население этих стран живет
по самым высоким стандартам социалистического общежития, описанного классиками марксизма-ленинизма. Продолжают развиваться по пути социалистического строительства на основе рыночных преобразований в экономике и такие страны, как Китай, Вьетнам,
Куба, Северная Корея, отдельные страны Латинской
Америки и др. То есть выбор социалистического пути
развития перед населением нашей планеты очевиден и
неизбежен. А мы, в лице наших руководителей страны, с каким-то невероятным и непонятным упорством
продолжаем строить олигархо-бюрократический капитализм по стандартам социального благоденствия для
немногим более пяти процентов населения.
Спрашивается, почему вновь руководящая элита нашей страны уводит Россию в ее историческом
развитии от столбовой дороги общецивилизационного движения и опять показывает пример доблести перед другими правительствами в жестоких испытаниях своего народа? Из-за своей склонности к авантюрам? Из-за незнания условий и особенностей нашего
географического и климатического проживания? Или
исполняя чьи-то замыслы по окончательному ниспровержению России с передовых и даже средних
мировых позиций в экономическом и социальном развитии? Или имея целью такой же развал России, как и
Советского Союза для того, чтобы окончательно, как
говорится, «спрятать все концы в воду»? Или это манипулирование действиями наших властей извне с тем,
чтобы обеспечить беспрепятственное использование
нашего национального богатства в свою пользу?
Очевидно, государственная политика нашего правительства складывается из всего указанного понемноЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

гу, но никак нельзя сказать, что она диктуется, в первую
очередь, заботой о благоденствии нашего народа, что,
кстати, подчеркивало бы путь социальной или социалистической ориентации государственной политики.
А может быть наше правительство искренне заботится о благоденствии нашего народа, но этого не получается по той причине, что у него нет теоретически проработанных и практически выверенных эффективных
инструментов реализации социально ориентированной
политики в условиях попятного движения от социализма к капитализму? Наверное, все же это более верно
поставленный вопрос, чем все предыдущие. Тогда, очевидно, в русле этого вопроса и надо искать ответы на
этот и другие вопросы, поставленные не только нами, но
и самой повседневно текущей жизнью россиян.
В рамках этого русла сразу же напрашивается
проработка ответов в следующих направлениях. Вопервых, зачем пятиться назад в лоно прó клятого многими поколениями людей во всех передовых и не передовых странах мировой цивилизации капитализма
первоначального накопления капитала? Надо идти вперед, что означает в рамках теории конвергенции, идти
к социально ориентированному обществу с социальной рыночной экономикой. Тем более, что примеров
построения такого общества с такой экономикой множество, в первую очередь, в европейских странах. А
то что же получается? Благодаря вывозу капитала с
помощью наших капиталистов-олигархов мы форсировано помогаем им строить социально ориентированное или, что, то же самое, социалистическое общество, а сами утопаем в негативных социальных
последствиях олигархического накопления при полном бюрократическом засилье на пути построения
внутри нашей страны указанного социально ориентированного и справедливого общества.
Во-вторых, поскольку для сегодняшней ситуации
перехода от командно-административного социализма
к, будем надеяться, социально ориентированному обществу марксистская политэкономия устарела, а «Экономикс» приспособлена и предназначена для стран с
развитой рыночной экономикой, выросшей из недр
капиталистического (а не социалистического) способа
производства, то для выработки практических рекомендаций нашему правительству нужна другая теоретическая основа для обеспечения эффективного социальноэкономического развития. Соответственно нам, в значительной степени дистанцировавшимся от марксистской политэкономии, пора бы примерно в той же мере
дистанцироваться и от «Экономикс». И для этого есть
все основания, исходящие, прежде всего, к менталитету и здравому смыслу нашей аудитории, изучающей
экономическую теорию в отличие от западной.
В чем же заключается различие в этом отноше-
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нии между аудиториями, изучающими «Экономикс»
в нашей и западных странах, и почему эта теория нам
не подходит? Различие в том, что там «Экономикс»
воспринимается как объективное учение, объясняющее истинную сущность социально-экономических
отношений в обществе. И для такого понимания есть
существенные основания, созданию которых богатейшая элита этих стран сделала очень многое.
Во-первых, еще во второй половине XIX века
были созданы условия для построения контрмарксистского экономического учения, объясняющего основы экономики и экономических отношений вне позиций капиталистической эксплуатации с постановкой
во главу угла потребителя товаров с его мистической
способностью угадывать величину полезности товара, предчувствуя предельный случай пользования им
с тем, чтобы именно в этот момент суметь перевести
полезность на деньги, определяя тем самым его рыночную цену. Соответственно при изложении основ
экономической теории экономисты-апологеты капиталистического образа жизни в западных странах стали
обходиться без изучения производственных отношений с ключевой позицией в них эксплуатации живого
труда наемных работников, поскольку это приводило
бы к опасному мышлению аудитории в направлении
социального переустройства общества.
В качестве следующего краеугольного камня в
основание «Экономикса» была положена концепция
факторов производства, определяющая распределение доходов в соответствии с их собственным вкладом в производство товаров, которая как бы лишала
чье-либо субъективное вмешательство в структуру
распределения доходов, что соответственно исключало его несправедливость.
Собственно говоря, на этих позициях и была построена идиллическая конструкция, определяющая
основы современной западной экономической теории,
или «Экономикс». Далее, дискуссии по экономическим проблемам в обществе были выведены в сферу
макроэкономического регулирования, что позволило
и вовсе в экономической теории уйти от острых вопросов эксплуатации труда и несправедливого распределения благ и доходов в обществе. Тем самым они
«как концы в воду» были спрятаны от обсуждения
широкой аудиторией.
Плюс к теоретическим изысканиям апологетов
жесткий урок элите западных стран преподала Октябрьская социалистическая революция 17-го года в
России, наглядно продемонстрировав ей то, что может случиться при доведении широких слоев населения до крайней черты обострения социальных противоречий в обществе. Этого урока оказалось достаточным для того, чтобы в западных странах постепен-

но, но неуклонно, легитимным эволюционным путем,
ввести и укрепить инструменты защиты прав трудящихся (профсоюзы), противодействия тенденциям
развития экономической (антимонопольное законодательство) и административной (демократизация общества) монополиям.
В то же время западными странами была сохранена колониальная политика в новых, преимущественно финансово-экономических формах по отношению
к внешнему миру, в частности, к развивающимся странам. Это позволило им при капиталистических формах распределения благ и доходов в определенной
степени социализировать их, обеспечивая достаточно
высокий уровень благосостояния широких слоев населения (среднего класса) в своих странах.
Вот, собственно говоря, те фундаментальные
предпосылки сохранения устоев современного капиталистического общества и приемлемости «Экономикс» для западной аудитории.
Совсем другое дело у нас, в обществе людей, вопервых, воспитанных на марксистских традициях, которые при нынешних условиях обращения власти с
народом ничем у него не вытравить на протяжении всех
последующих поколений; во-вторых, не избалованных,
как в западном обществе, независимыми профсоюзами, антимонопольным и антибюрократическим законодательством, прочными демократическими устоями
гражданского общества со всеми вытекающими последствиями функционирования социально справедливого общества. Речь идет не о декларациях, прописанных и в конституции страны, и в соответствующих правовых актах, которые выступают у нас дымовой завесой, прикрывающей негативы нашего общества от излишне внимательного взора общественности тех же
западных и других стран, а о реальном положении дел
в очерченных нами направлениях.
Потому-то наша широкая аудитория тяжело или
вовсе не воспринимает краеугольные положения «Экономикс». Она знает, что никакие потребительские способности по определению полезности электроэнергии,
нефтепродуктов, тарифов ЖКХ, продуктов питания и
т.д., не спасут их от очередного повышения цен и перманентной инфляции, всегда способной интенсифицировать свой бег, но никак не утихнуть.
Знает, что ценовую политику в стране определяет вовсе не потребитель, и не производитель, а разного рода спекулятивные структуры в сфере обращения
товаров и денег, действия которых, в конечном итоге,
направлены на полное вымывание доходов и у потребителей, и у производителей товаров из их бюджетов.
Наша аудитория знает, что никакая теория факторов производства в нашей действительности не работает, поскольку мало того, что высшая бюрократия и
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олигархия фактически незаконно экспроприировала
широкие слои населения, так еще и распределение
благ и доходов осуществляют так, что главный фактор производства — труд — оказался фактически без
вознаграждения, поскольку может обеспечить его
носителям лишь нищенское или близкое к этому существование даже по нашим меркам, не говоря уже
о западных стандартах. Об этом, в частности, на протяжении десятка лет писал ныне покойный академик
Д.С.Львов, но … «воз и поныне там».
Указанное наталкивает на очевидную мысль о
том, что поиски теорий, чуждых нашему менталитету,
условиям и перспективам нашего развития, чем до
сих пор неистово занимаются отдельные представители нашей академической элиты, контрпродуктивны.
Пора начинать воспринимать отечественные разработки
в этом направлении, развивать, как писал Ф.Лист —
немецкий экономист 19-го века, представитель исторической школы — свою «национальную политическую экономию», то есть экономическую теорию, созданную на российской духовно-интеллектуальной и
социально-экономической почве, нисходящую к отечественным историческим корням.
Вопрос можно поставить даже шире — о создания более общей, чем все до сих пор существовавшие
направления и школы экономической теории, основывающейся на иных исходных посылах и положениях,
поскольку переход от изучения одной апологетической
теории, защищавшей интересы носителей наемного
труда под названием марксистско-ленинская политэкономия, к другой — «Экономикс», стоящей на страже интересов собственников капитала, в первую очередь крупного, не принес удовлетворения многотысячной армии политэкономов в нашей стране из-за односторонности освещения сущности и проблем экономики приверженцами каждой из этих теорий.
Отсюда недосказанность, недоговоренность, слабая логика и односторонность в объяснении экономических явлений, явная апологетика и субъективизм в
изложении сущностных проблем, в частности механизма образования и источников прибыли, в том числе ее весомой части — ренты, трактовки закона стоимости в отдельных отраслях экономики, их распределения по «большим группам людей», то есть классам и т.д., и т.п.
В эпоху так называемой глобализации мировой
экономики и мирового сообщества, трансформации
административно-командных отношений в рыночные,

индустриальных в постиндустриальные, информационные, переход к качественно новым социально-экономическим отношениям, когда по существу экономика
выполнила свое глобальное предназначение, решив
задачу полного удовлетворения необходимых потребностей людей, безусловно, нужна новая, объективно
освещающая положение дел в экономике теория, свободная от обязанностей по апологетической трактовке
тех или иных складывающихся производственных или
общественно-экономических отношений.
Мы считаем, что такая теория на сегодня создана, и хотя она еще молода и не сумела проникнуть во
все области предмета своего исследования, но, тем
не менее, она есть, а все остальное — дело наживное.
Она создана, наследуя исторические корни в экономической теории, которыми являются труды русского
инженера и экономиста Александра Ивановича Трофимова начала 20-го века, выходца из крестьян Пермской губернии Верхотурского уезда Нейво-Шайтанской волости, который на практических материалах
того времени доказал неравновесный характер экономики, специфически оценивал деятельность предпринимателей, включая их в число трудящихся6, ввел
в своих исследованиях понятия плюс-, минус-, нульприбыли и т.д. В продолжение его трудов сегодня в
отечественной экономической теории развивается получившая в наших работах название «Неравновесная
экономическая теория», в которой экономика и экономические отношения объясняются с иных позиций,
чем те, на которых строятся традиционные направления и школы экономической теории.
3. О проблемах отечественной
экономической науки
Будучи на Российском экономическом конгрессе в декабре прошлого года (РЭК-2009) пришлось
еще раз убедиться в том, что наши ученые-экономисты в общетеоретическом плане сами себя загнали в
угол и, как известные из поговорки детеныши, не
могут из него выйти.
Причиной этого явились, с одной стороны, отказ от основ марксистской политэкономии, в которой, безусловно, содержится много ценного в плане
инструментария анализа современности, с другой —
принятие «Экономикс» как общеметодологической
основы экономической теории, что ничего не прибавило в их интеллектуальном багаже. Как следствие, в
докладах многих выступающих содержался блестя-

6
«… Позволим себе включить в число трудящихся и предпринимателей, так как мы должны были убедиться, что надо очень
и очень потрудиться, чтобы получить техническую ренту, — в этом смысле она трудовая; — и за сим давно уже известно, что если
бы дело зависело от рабочих, то не было бы ни одной машины» (Трофимов А.И. Против Капитала К.Маркса: Учение о технической ренте. — М., 1910. — С. 60).
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щий анализ современного состояния экономики, прогноз надвигающейся социально-экономической катастрофы, экономического и социального коллапса и в
то же время совершеннейшая беспомощность в плане теоретического обоснования рекомендаций по выводу страны не только из экономического, но и национально-общественного кризиса, складывающегося
во всех направлениях ее развития.
Действительно, если следовать традициям К.Маркса, то надо ратовать за новую социальную революцию и смену власти, переход к общественной (государственной) собственности на средства производства
и т.д. Однако это для нашей страны пройденный этап
и авторы докладов знают, что такой призыв к добру
не приведет. Следование же в русле либеральной идеологии «Экономикс» в условиях сохраняющегося
тоталитаризма в России также ни к чему хорошему
привести не может по причине того, что, во-первых,
отсутствуют предпосылки реализации либеральных
рекомендаций; во-вторых, недостаточно высокая эффективность нашей экономики в условиях рыночного либерализма не может обеспечить укрепление ее
позиций в мировой экономике.
В отношении представителей вузовской науки
такое положение вполне понятно, поскольку они закомплексованы программными требованиями по изучению экономической теории, закрепленными в государственных общеобразовательных стандартах по
«мотивам» учебных программ изучения «Экономикс»
в западных аудиториях.
Что касается представителей академической науки, то такое их состояние теоретической «прострации»
по меньшей мере кажется странным, поскольку построение новой теории в совершенно новых условиях
развития нашей страны при предоставлении им для этого
массы не занятого ничем другим оплачиваемого не
хуже вузовского уровня времени должно было быть
делом их профессиональной чести. Однако этого не
оказалось, кроме бесконечной схоластики и глубоко
«научно обоснованных» выводов, аналогичных той, что
«теория не обязана давать практических рекомендаций»7.
А как же быть с необходимостью апробации научных результатов и предназначением экономической
науки не только объяснять сущность экономических
явлений, но и служить средством прогнозирования

развития реальных событий в экономике и выработки
руководства к действию для управляющих государственных и иных структур в конкретных социальноэкономических ситуациях, особенно в случаях их негативного развертывания, схода экономической системы с оптимальной траектории развития?
У правительственных чиновников нет времени
изучать схоластические труды академических ученых
с тем, чтобы на этой основе отыскивать себе правила
и нормы принятия управляющих решений. Им «разжеванный» материал подавай. Но и в этом случае они
подумают, принять их или не принять, потому что главное в их деле исполнять инструкции и указания сверху.
Между тем, многовековой практикой во всех областях деятельности человека доказано, что принимать
лучше научно обоснованные решения, чем решения,
основанные на практически испробованном, но крайне неэффективном методе проб и ошибок. И в экономической науке рассчитывать на каких-то специальных людей — разработчиков практических рекомендаций — не приходится, в первую очередь, по той причине, что эти практические рекомендации должны быть
теоретически обоснованы, с чем может справиться
только теоретик. То есть выход на практические рекомендации на любом уровне экономической теории, на
наш взгляд, обязателен.
Словом, в общетеоретическом плане в умах российских ученых-экономистов полный хаос и сумятица
или, можно сказать по-другому, разброд и шатания.
Главной причиной этого обстоятельства, надо согласиться с замечанием Д.С.Львова, является отсутствие
в теории нашей экономической науки единого ядра, то
есть единого взгляда на ключевые аспекты функционирования экономики, формирования экономических
отношений в обществе8. В первую очередь нами имеются в виду базисные проблемы механизма образования и источника прибыли, законов ценообразования,
распределения доходов, включая рентные, спецификации прав собственности на блага и доходы и т.д.
В то же время уже второй десяток лет развивается концепция, которая практически дает ответы на все
проблемные вопросы по основным позициям экономической теории, однако она практически не востребована. И в первую очередь академической наукой,
ведущие представители которой делают вид, что в
экономической теории ничего не происходит, никакой

Теоретическая экономика: труды семинара / под ред. А.Рубинштейна. — М. : ИЭ РАН, 2008. — Кн. 1. — С. 86.
По свидетельству Б.Л.Кузнецова академик Львов Д.С. высказывался, что «у современной экономической теории нет того,
что можно назвать ядром — некоторого набора всеми (или большинством) признаваемых понятий. В том числе это относилось к
таким широко употребляемым понятиям, как «стоимость», «полезность», «эффективность» …» / Кузнецов Б.Л. Дмитрий Семенович Львов (1930—2007) // Экономическая синергетика: стратегии развития России : сб. науч. тр. / под ред. Б.Л. Кузнецова. — Наб.
Челны : Изд-во Камской гос. инж.-экономич. академии, 2009. — С. 286. «Получается, — восклицает в связи с этим Б.Л.Кузнецов,
— что экономисты говорят на разных языках?!».
7
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новой концепции не существует. Очевидно, им с академических высот псевдонаучных теорий типа эволюционной, институциональной или новоиспеченной
— поведенческой, кажется, что неравновесная экономическая теория не доросла до их уровня, поскольку лишена, на их взгляд, тех необходимых признаков
псевдонаучности, которые характерны для современной академической науки от экономики 9. Надо бы
вспомнить указанным представителям, что в простоте скрывается истина. Истинно объективная наука не
может состоять в накручивании схоластики, бесконечных рассуждений о том, что могло бы быть, если
бы было следующее.
Отвлекаясь от чисто экономической теории, рассмотрим, к примеру, теоретические основы агроэкономической науки, достижения которой наиболее полно освещаются в научно-практическом журнале «АПК:
экономика, управление». На протяжении второго десятка лет в преимущественном количестве статей содержатся примерно одни и те же рекомендации, немного развернутые на иной лад. Однако правительство воспользоваться ими не может из-за их низкой научнотеоретической обоснованности с современных позиций
экономической теории, в частности неравновесной.
Почему эти рекомендации научно не обоснованы? В первую очередь, потому что они зиждятся на
марксистской теории аграрной экономики и, в частности, марксистской теории ренты. До сих пор их
авторы убеждены, что рыночная цена должна тяготеть
к замыкающей цене производства. Отсюда строятся
все их выводы. Например, по диспаритету цен.
Они говорят, что в условиях инфляции прирост
их цен по сравнению с промышленными ценами на
поставляемые в сельское хозяйство товары меньший,
фиксируя отчет с теоретической, то есть замыкающей
цены производства. Так, если среднеотраслевая цена
на единицу поставляемого товара 100 руб., замыкающая цена производства в сельском хозяйстве —
150 руб., то аграрники считают, что при инфляции в
10 процентов и росте промышленных цен на 10 руб.,
цены на продукцию сельского хозяйства должны вырасти на 15 руб., ведя отсчет с замыкающей цены производства. Фактически же они растут на те же 10 руб. Отсюда, по мнению аграрников, возникает диспаритет, так
как прирост сельскохозяйственных цен составляет лишь
(10/15) или 67% от должного по их оценке уровня.
Указанным авторам и невдомек, что на рынке

сельскохозяйственной продукции работает тот же закон больших чисел, действующий на рынке промышленных товаров, который обеспечивает тяготение рыночной цены к цене производства массового продукта, который, как правило, у нас производится совокупностью средних и лучших, а не замыкающих хозяйств. Следовательно, инфляционный рост цен на
сельскохозяйственные товары в указанном нами примере на уровне 10 рублей является вполне нормальным явлением и никакого тут диспаритета цен нет.
А что касается убыточности замыкающих хозяйств, то рынок, вопреки утверждениям Д.Рикардо
и К.Маркса, этим не озабочен. Об этом должно заботиться государство, используя грамотную, научно
обоснованную аграрную политику, опирающуюся на
теорию, реально отражающую действительность.
Или взять кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий, которая целиком построена на теории ренты К.Маркса, что опять-таки теоретически обосновывает эквивалентный обмен на уровне замыкающей цены
производства, в то время как на рынке совершенной
конкуренции, как у нас в сельском хозяйстве, давно
уже такого обмена не происходит. Он происходит на
уровне средневзвешенной цены производства.
Ложное теоретическое обоснование экономической оценки земли в земельном кадастре привело сегодня к наложению на сельскохозяйственного товаропроизводителя подавляющей системы земельного
и других налогов, которая вымывает из сельского
хозяйства больше финансовых ресурсов, чем они
вкладываются в отрасль по всем каналам государственного субсидирования, тем самым подавляя расширенное воспроизводство в ней. Вот вам и теория!
4. Об объективности неравновесной
экономической теории и необходимости ее
использования в качестве теоретической
основы современной идеологии
Автор не писал бы этих строк, если бы не был
глубоко убежден, что именно сегодня наступил тот
переломный момент в жизни нашего общества, когда надо решительным образом перестроиться и взять
на вооружение отвечающие требованиям времени, новые теоретические конструкции, объясняющие
основы развития экономики и общества с современных позиций. На этой базе может быть сформирована новая идеология нашего развития, которая смог-

«Вообще-то понять, что именно знают об экономике профессора экономики, очень непросто, поскольку они настолько
насыщают свои тексты заумью иностранных слов, что чаще всего невозможно уразуметь, о чем они говорят, хотя, казалось бы,
экономика — это наука о ведении хозяйства, и … ее знают и понимают все уже в силу того, что хоть какое-то хозяйство есть у
каждого. Очень редко выпадает случай, когда экономисты забываются, начинают говорить по-русски, вот тогда и можно выяснить, что именно они знают» /Мухин Ю. Кнут народа // http://www.fb2lib.net.ru/download/102161 — С. 103.
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ла бы подвигнуть людей к чистоте помыслов, добросердечию, энтузиазму в любых направлениях их
деятельности. С оппортунистической идеологией,
которой пропитан «Экономикс», российский менталитет ужиться не может и не сможет в силу общественного, а не индивидуалистического характера
устоев нашего общества.
Никто не говорит о полной смене теоретических
основ экономической науки. Речь идет о том, чтобы
уточнить, исправить отдельные ее конструкции, если
надо, заменить архаичные с современной точки зрения положения с тем, чтобы в целом придать экономической теории более гармоничный вид. В некоторых аспектах неравновесной экономической теории
(НЭТ) в корне расходится с традиционными школами
и направлениями «равновесной экономической теории» (РЭТ), но это не может служить препятствием к
ее использованию как инструмента познания практической реальности. Взять лишь некоторые положения
НЭТ, по которым она, несомненно, вносит в экономическую теорию весомый вклад в аспекте новизны,
нового подхода к осмыслению экономики, к анализу
экономических отношений. Прежде всего, в этом отношении надо указать на метод исследования.
В самом простейшем виде он представляет собой ранжирование дифференцированных значений
показателей. Когда К.Маркс описывал колебания цен
производства вокруг стоимости или рыночных цен
вокруг стоимости и цен производства он был совершенно прав. Да, они колеблются в своих значениях,
но не так хаотично, как можно представить из описания этого явления у К.Маркса. Каждое значение колеблющегося показателя идентифицируется с конкретным товаропроизводителем. Тогда, если взять один
какой-либо показатель, например, себестоимость единицы продукции, и проранжировать все его значения,
то получим, во-первых, ранжированный ряд этих показателей, во-вторых, упорядоченное расположение
в соответствии с убыванием значений показателя номеров товаропроизводителей; в-третьих, в соответствии с номерами товаропроизводителей получим
регулярную динамику значений других показателей,
характеризующих деятельность товаропроизводителей.
Регулярность задается расположением номеров товаропроизводителей в ранжированном ряду по значениям первого показателя. В результате возникает упорядоченность в расположении значений характеризующих товаропроизводителей показателей и соответственно экономики. Марксова хаотичность в ее представлении исчезает. На этой основе зарождается упорядоченная модель экономики, названная нами неравновесной моделью экономики.
Надо отметить, что и «Экономикс» использует

метод ранжирования и метод упорядочения в своих
исследованиях. Например, ранжирование цен по убыванию с соответствующим расположением объемов
закупки или продаж. На такой основе построены кривые спроса, предложения и т.п., которые заполонили
все учебники «Экономикс» или типа «Экономикс».
Но что характерно! Эти ранжированные ряды цен являются гипотетическими, то есть нереальными, ненастоящими, фиктивными значениями цен, которые исследователи предполагают в наличии в головах экономических субъектов. В НЭТ такой фальсификации
не происходит. Все значения используемых показателей являются фактически полученными в реальной
экономике учетно-статистическими данными.
Уточняя характер используемого методического инструментария в различных направлениях экономической теории, отметим, что марксистская политэкономия выстраивает свои выводы главным образом
на логических умозаключениях, начиная с рассмотрения простейшей клеточки капиталистического производства — товара и заканчивая всей совокупностью отношений в масштабах мирового капиталистического хозяйства, объясняя прогресс экономики и
общества сменой общественно-экономических формаций. При этом в ней мало используется математический аппарат и практически не используется графическое представление экономики.
Напротив, в «Экономикс» широко используются графики, математический аппарат. Однако если
представить экономической пространство в трех измерениях (рис. 1), то все рабочие гипотезы, выводы
и рекомендации «Экономикс» строятся на основе использования графических построений лишь на плоскости, параллельной координатной плоскости уОz, с
изображением гипотетических функций спроса и
предложения при разных соотношениях двух характеризующих экономику параметров — цены и объема
продаж (разрез Е1Е2, показанный на рисунке).
Из всего множества точек этой плоскости, фиксируемых кривыми спроса и предложения, отображают реальное положение дел в экономике лишь так
называемые точки равновесия с одномоментно фиксируемыми значениями своих характеризующих параметров — равновесной цены и равновесного объема продаж. Это точка — результат одномоментного
соглашения продавца и покупателя при покупке партии
товара на данный момент времени. Она отнюдь не отражает стремление всех субъектов рынка прийти к
единому мнению в вопросе о равновесном уровне
цены на конкретный товар. Остальные точки кривых
спроса и предложения — это гипотетика, то есть предположения или фантазии тех или иных авторов, представляющих свою трактовку того или иного эконо-
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мического явления. Причем эти предположения
сплошь и рядом не находят своего подтверждения,
взять, к примеру, парадокс Гиффена.
Так называемая точка равновесия на графике
кривых спроса и предложения отнюдь не является
характеристикой равновесия рынка или ее стремления к равновесию в общепринятом смысле. Более того,
применение понятия равновесия к экономике вообще
бессодержательно в соответствии с его современным
пониманием. С точки зрения физики и вообще современного естествознания равновесие в статике — это
состояние системы, когда воздействующие на нее
силы уравновешены и она находится в состоянии покоя. Равновесие в динамике — это состояние системы, когда воздействующие на нее силы также уравновешены и она находится в состоянии поступательного равномерного прямолинейного движении, то есть
движется инерционно. Объединяя эти представления
о равновесии можно сказать, что «система является
равновесной, если сумма воздействующих на нее сил
равна нулю, а она сама находится в состоянии покоя
или равномерного прямолинейного движении». Насколько такое понимание равновесия применимо к
экономике?
Во-первых, отмечая характеристику равновесной
системы как системы, находящейся в состоянии покоя, отметим, что рынок, а вместе с ним и экономика,
как динамические вероятностные системы, никак не
могут находиться в таком состоянии.
Во-вторых, в общем случае экономика не может находиться и в состоянии прямолинейного равномерного движения, поскольку в этом случае структура экономики оставалась бы неизменной, как неизменны были бы и темпы ее роста при нулевых темпах прироста.
В-третьих, поскольку, как мы только что указали, экономике не свойственно равномерное прямолинейное движение или состояние покоя, она постоянно
испытывает дисбаланс воздействующих на нее сил.
Как можно в этом случае говорить о ситуации равновесия или равновесия-неравновесия в экономике, когда множество продавцов и покупателей в виде одушевленных точек экономического пространства, изредка сталкиваясь между собой, выдают соглашения
об уровне цены и объемов продаж как результат мгновенного своего взаимодействия? Общим свойством
этих одушевленных точек является отсутствие в их
поведении покоя, бездействия, уход из стандартных
ситуаций равновесия, от шаблона в своем поведении.
Как же можно говорить о равновесии рынка или его

стремлении к равновесию, когда каждый составляющий его элемент характеризуется своим неравновесным поведением? Или о прямолинейном движении
экономики, если движение каждого из ее составляющих напоминает незамысловатую криволинейную траекторию броуновского движения, что в общем случае при их наложении друг на друга даст ту же криволинейную траекторию.
В неравновесной экономической теории рынок
как заключительный этап одного цикла (кругооборота) общественного воспроизводства рассматривается в виде трехмерного пространства, включающего
единовременно всех функциональных субъектов экономики и плоскости их движения (см. рисунок). При
необходимости по этой модели можно выйти и в четвертое измерение. Отсюда можно представить, во
сколько раз увеличивается разнообразие ситуаций в
неравновесном представлении экономики и насколько увеличиваются возможности анализа.
Так, при анализе реальной экономики мы можем
использовать в НЭТ разнообразные проекции трехмерной модели на следующие плоскости:
1) на плоскость хОz между осями абсцисс и аппликат, что оказывается лицевой частью трехмерной
модели. По ней строится двумерная модель, изображенная на рис. 2. Попутно отметим, что с помощью
такого отображения экономики блестяще доказывается парадокс отсутствия в равновесии экономической
прибыли: «В равновесии прибыль должна быть равна
нулю — таков итог строгого научного анализа. Но в
реальной действительности капиталистического производства прибыль существует. Значит, для ее анализа нужна другая методология»10. Этот парадокс по неравновесной модели раскрывается очень просто, поскольку в таком изображении экономическая прибыль
есть и никуда из экономики не исчезает, как это случается при равновесном ее представлении;
2) на плоскость уОz между осями ординат и аппликат, которую можно получить, разрезав лицевую
часть трехмерной модели вдоль оси ординат в направлении увеличения объемов производства продукции,
что показано на рис. 3. Именно на этой плоскости разворачиваются драматические события в описании экономики с помощью кривых спроса и предложения,
как основного инструмента «Экономикс» и то главным образом лишь в средней ее части (разрез Е1Е2 на
рис. 1). А если рассматриваются другие моменты, то
это представляется лишь как частный случай для отдельного субъекта экономики вне наглядной связи с
поведением других экономических субъектов;

Брагинский С.В. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления / С. В. Брагинский, Я. А. Певзнер. —
М. : Мысль, 1991. — С. 137.
10
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Стоимостные
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Е1
Объем
продукции, у
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Ранжированный
ряд
товаропроизводителей, х
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Рис. 1. Неравновесная модель экономики в трехмерном пространстве
(разрез Е1Е2 – плоскость графических построений «Экономикс»)
и координаты местоположения {i, Li, ki} экономического субъекта в трехмерном пространстве

Стоимостные
показатели
Нормальная
Экономичесприбыль
кая прибыль

D1
С1
А1
В1

F1

Е1

В2
А2
D2
C2

Себестоимость
О

F2

Е2

Ранжированный ряд
товаропроизводителей

М

Рис. 2. Двумерная неравновесная модель экономики как лицевая часть трехмерной модели (проекция на
плоскость хОz рис. 1)

3) на горизонтальную плоскость хОу между осями абсцисс и ординат, когда говорится о распределении плотности производимой товаропроизводителями
продукции (рис. 4).
Из такого разнообразия изображений экономики
можно видеть, что НЭТ — более общая теория, дающая представление об экономике шире, чем традиционная равновесная экономическая теория. Благодаря
неравновесному представлению экономики всесторон-

не раскрыто стоимостное строение как рентных, так и
нерентных отраслей с представлением возникающих
в них тенденций развития.
В рамках наших исследований в НЭТ было доказано специфическое действие в экономике закона больших чисел, в соответствии с которым превалирующе
формируется рыночная цена, а не вовсе из-за главенствующей роли так называемого закона спроса и предложения. Ведь именно опираясь на зависимость от спро-
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Цена единицы ресурса,
цена и себестоимость
произведенного товара
Р1

Р2

S1

Р3
S2

О

Q1

Объем закупаемого
ресурса и
произведенного
товара
Q2

Рис. 3. Образование прибыли в экономике (продольный разрез трехмерной неравновесной модели экономики,
проекция на плоскость уОz)

Плотность производства
товара

Максимальная
плотность
произведенного товара,
к цене производства
которого
тяготеет
рыночная цена
Линия
нормального
распределения
плотности
произведенного товара
Ранжированный
ряд
товаропроизводителей

Сmin

Сср

Сmax

Рис. 4. Нормальное распределение плотности производства товара (проекция на плоскость хОу; на рисунке: Сmin,
Сср, Сmax — соответственно минимальная, средняя и максимальная плотность производства однородного товара)

са на сельскохозяйственную продукцию, который увеличивается вместе с возрастанием населения в стране,
Д.Рикардо обосновал формирование рыночных цен на
нее на уровне замыкающей цены производства.11 Этот
подход в своей теории ренты использовал и К.Маркс.
Затем он распространился и на ценообразование в других рентных отраслях экономики.
Закон спроса и предложения в объяснении ценообразования не только примитивен в современном по-

нимании экономики, но и не продуктивен, так как не
дает возможности выявить реальные тенденции в формировании цен. Взять, к примеру, объяснение монопольного ценообразования завышением цен выше цены
равновесия рынка совершенной конкуренции. На самом деле главным качеством монополии в ценообразовании является ее способность обеспечить снижение
рыночной цены (цены продаж) ниже среднеотраслевого уровня (уровня отраслевого равновесия) за счет

«С каждым приростом населения, который заставляет страну прибегать к земле худшего качества, чтобы иметь возможность
увеличить свой запас пищи, будет подниматься рента со всех более плодородных земель». «Меновая стоимость всех товаров —
будут, ли то промышленные изделия, или продукты рудников, или земледельческие произведения — никогда не регулируется
наименьшим количеством труда, достаточным для их производства при особо благоприятных условиях, составляющих исключительный удел тех, кто пользуется особенными возможностями. Напротив, она регулируется наибольшим количеством труда, по
необходимости затрачиваемым на их производство теми, кто не пользуется такими условиями и продолжает производить при
самых неблагоприятных условиях, понимая под последними самые неблагоприятные из тех, при каких необходимо вести производство, чтобы было произведено требуемое количество продукта» (Антология экономической классики / Предисловие И.А. Столярова. — М. : МП «ЭКОНОВ», «КЛЮЧ», 1993. — С. 434, 436).
11

Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

189

В. К. Нусратуллин
обеспечения более низких издержек на производство
единицы продукции, что позволяет ей выиграть в конкуренции. Это прекрасно видно из неравновесной модели экономики. Удержание цены выше среднеотраслевого уровня (равновесия) для монополий — неблагодарное занятие, поскольку в этом случае она не сумеет сохранить свое монопольное положение в условиях открытой экономики, ибо в этом случае конкурентное преимущество обеспечивается не повышением цен и тарифов, а наоборот, их снижением.
Выявленная нами тенденция ценообразования в
соответствии с законом больших чисел, которую можно охарактеризовать как тяготение рыночной цены к цене
производства массового продукта, вовсе не требует
уравновешивания всех цен именно на этом уровне. Однако преимущественная, массовая их часть тянется именно к ней, хотя отдельные колебания рыночных цен могут
весьма значительно расходиться с ее уровнем, что естественно для систем вероятностной природы.
Опираясь на закон больших чисел, сегодня мы
можем смело заявить, что нет особого закона стоимости, как утверждалось К.Марксом, отдельно для рентных отраслей экономики, в соответствии с которым
рыночная цена, якобы формируется на уровне замыкающей (предельной) цены производства, возникающей при использовании худших из дифференцированных по качеству ресурсов. Закон стоимости один, и
он регулирует пропорции в ценообразовании в соответствии с указанным законом больших чисел, определяющим тяготение рыночной цены к цене производства массового продукта.
Значение обозначенного положения трудно переоценить. Если этот закон работает, то возникает вопрос: а почему же тогда рыночные цены в рентных отраслях должны регулироваться государством по замыкающим ценам производства, обеспечивая формирование дифференциальной ренты, доходящей по величине даже в не монополизированной экономике этих
отраслей до 40 и более процентов от стоимости товарной продукции, имея следствием не только повышение цен на продукцию рентных отраслей, но и возрастание всего последующего шлейфа цен на товары, производимые с использованием товаров рентных отраслей, снижая их конкурентоспособность.
По поводу образования, распределения и присвоения дифференциальной ренты в бытность при социализме у нас можно было не волноваться, поскольку
она с помощью довольно хитрого механизма дифференцированных закупочных и далее оптовых и розничных цен налога с оборота прямым ходом попадала в
бюджет, обеспечивая нам и нашим детям бесплатное
образование, начиная от места в детском саду и заканчивая вузом, курсами повышения квалификации и т.д.

Хотя, надо оговориться, образование было платным,
только в обратном направлении. Государство выплачивало стипендии студентам, бесплатно кормило школьников в столовых, обеспечивало бесплатный подвоз
детей в школу и т.д. Попадаемая в бюджет рента обеспечивала широким слоям населения бесплатное систему здравоохранения на основе бесплатных медикаментов и лекарств, бесплатное жилье, санаторно-курортное лечение и т.д. Всего не перечислишь.
А сейчас что? Дифференциальная рента образуется в экономике добывающих отраслей в масштабах
невиданных в социалистические времена и она, как
никем не заработанный, а богом данный доход, куда-то
растворяется, в мизерной части попадая в бюджет. Отсюда нехватка бюджетных средств как для нормальной
зарплаты и других выплат работникам бюджетных отраслей, так и на социальные расходы. Хотя, конечно,
все знают, что эта рента через всякие личные унии,
посреднические структуры, дивиденды крупным акционерам олигархического свойства улетучивается мимо
социальных ожиданий широких слоев населения, чтобы беспрепятственно пересечь российские границы и
осесть за рубежом в виде финансирования приобретения и строительства яхт, пароходов, фешенебельных
домов, замков, ресторанов в курортных зонах всего
мира, футбольных команд за границей и т.д.
Если образуемая таким образом дифференциальная рента отягощает экономику в стоимостном аспекте без всякой пользы для госбюджета и населения, то
зачем вопреки закону больших чисел допускать формирование цен на продукцию рентных отраслей, в
частности тарифов ТЭК, ЖКХ и т.д., по замыкающим
ценам производства и выше. Надо государству придерживаться регулирования этих цен на уровне среднеотраслевой, а образующуюся положительную
(плюс-) ренту передавать товаропроизводителям, использующим худшие земли (ресурсы) для погашения
отрицательной (минус-) ренты, образующейся у них.
Ведь они не виноваты, что им достались худшие ресурсы для производства товаров, которые в то же
время необходимы обществу.
В рамках неравновесного подхода в анализе экономики получен и ряд других замечательных результатов, обладающих абсолютной новизной, которые в
рамках данной статьи трудно даже перечислить. Однако эти результаты оказались недоступными для понимания представителям отечественной академической и вузовской науки.
Взять в этом отношении разработку метрики экономического пространства, использование которого в
статистике явилось бы воистину революционным прорывом в представлении статистической информации.
Актуальность совершенствования всей системы стати-
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стики не вызывает сомнений, поскольку работа статистических органов в качественном и количественном
отношениях желает оставлять намного лучшего. Достаточно по этому поводу отметить, что годовая статистическая отчетность на любом уровне государственного управления, как правило, доходит до потребителей
в виде официальных материалов с запаздыванием до
полугода и более. Это является недопустимым в век
высоких технологий, скоростей и зачастую мгновенно
принимаемых решений даже на макро- и глобальном
уровнях развития экономики. Соответственно нужна
новая статистика, которая могла бы представить обобщающую информацию практически мгновенно в разрезе всех индивидуальных, локальных и агрегированных субъектов экономики на основе системного ее
представления в рамках определенного научно обоснованного теоретического подхода, объективно освещающего сущность экономических явлений. В этом нам
видится развитие статистики и как науки, и как средства управления экономикой и обществом.
Разработанная в рамках неравновесной экономической теории метрика векторного экономического
пространства позволяет связать в единую систему
практически все параметры экономики, что решительным образом приближает теоретическую экономику
к точным наукам. Ранг12 (место, местоположение) i-го
экономического субъекта в экономическом пространстве, или точку, изображающую товаропроизводителя в нашем экономическом пространстве Ri, можно
найти по номеру ранга i в ранжированном ряду на
оси абсцисс, длине ранга Li — объему произведенного продукта в рублях средневзвешенных рыночных
цен за обусловленный период времени на оси ординат, величине ранга ki — коэффициенту себестоимости в расчете на 1 рубль ценности товаров на оси аппликат, что можно записать в виде вектора:
Ri = {i, Li, ki}
и изобразить как на рис. 1.
С помощью метрического пространства можно
обеспечить:
а) унификацию13 экономических показателей с
тем, чтобы сделать ее более обозримой и доступной
для любого уровня и направления расчетов;
б) создание глобальной базы данных, в которой
все товаропроизводителя могут быть представлены в
сопоставимых показателях с приведением к единому
базису, в основе которого лежит экономическая постоянная, равная единице, как результат деления со-

вокупной выручки по экономике само на себя;
в) практически мгновенные возможности идентификации и анализа состояния любой элементарной
точки или множества точек экономического пространства, заданного собственной метрикой, по унифицированным параметрам.
Эффективность государственной статистики может быть достигнута в результате того, что обработку
данных в их унифицированной базе можно автоматизировать таким образом, чтобы мгновенно получить
выходные результаты сразу же после ввода в нее исходной информации по любому субъекту экономики, а
не так как в настоящее время, когда итоговые данные
за прошлый год получаешь лишь по истечении половины года и более. По предлагаемой методике такого
рода базу данных для статистики можно создать даже
в рамках одной крупной корпорации для анализа внутрикорпорационной экономики. На этой основе можно
реализовать и глобального характера унифицированную
информационную систему, которая может прийти на
смену всем несовершенным системам статистики, в
том числе и системе национальных счетов.
На основе разработанной метрики экономического
пространства можно также создать мониторинговую
систему управления экономикой и социальной сферой,
которая может быть использована как в оперативном,
так и долгосрочном управлении и прогнозировании. В
первом случае в разрезе любого промежутка времени
— декады, месяца, квартала и т.д. — возможен как графический экспресс-анализ, так и числовой мониторинг
за финансово-экономическим состоянием всей совокупности предприятий отраслей и отдельных из них. Причем, финансово-экономическое пространство задается
в рамках привычных нам по микроэкономике совокупных показателей. На основе такого мониторинга можно
принимать оперативные решения по регулированию положения в отрасли на основе более тщательного анализа, в первую очередь, нетипичных ситуаций (вариантов)
в каждом конкретном случае. И так далее. Об этом нами
написано немалое количество работ, которые никак не
хочет воспринимать отечественная наука.
Таким образом, можно отметить, что в целом
экономическая теория прежних лет и настоящего времени в рамках своих школ и направлений обладает
первым существенным недостатком, а именно: опорой на равновесный подход в объяснении экономики.
Не менее существенным является, на наш взгляд,
и другой недостаток традиционной экономической те-

12
«Порядковую шкалу … называют ранговой шкалой, а место объектов в последовательности, которую она собой представляет — рангом объекта» (Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь / Л. И. Лопатников. — М. : Наука, 1987. — С. 446).
13
«Унификация … — приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию» (Современный словарь иностранных
слов. — СПб. : «Дуэт», 1994. — С. 631).
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ории, как в рамках марксизма, так и «Экономикс».
Это явно и неявно выраженная их апологетическая
сущность, направленная на защиту классовых интересов той или иной большой группы людей, то есть
классов. Причем самим же К. Марксом апологетика
его учения оказалась неверно ориентированной, не в
ту сторону развернутой.
К.Маркс сделал большую методологическую
ошибку, если не сказать больше, теоретически обосновав союз «отсутствующего собственника» (рантье, абсентеиста, принципала) и предпринимателя, спрятав
класс рантье — получателей незаработанных доходов
(ренты), за широкой спиной предпринимателя-капиталиста, который, вкладывая лично нажитый капитал, получает заработанный своим трудом предпринимательский
доход. Тем самым он противопоставил друг другу фактических союзников по труду — предпринимателей и
рабочих, направив весь праведный гнев последних по
несправедливому распределению доходов в их фактического союзника, заслонив тем самым действительного виновника — рантье, тем самым сохраняя и поныне
рантьерско-капиталистический способ производства в
мировом цивилизационном пространстве.
Такое теоретическое обоснование союза настоящих антагонистов — рантье (портфельного инвестора, как его теперь называют) и капиталиста (реального или фактического инвестора) — наряду с обоснованием уровня ОНЗТ в механизме формирования стоимости в рентных отраслях на уровне замыкающей
цены производства позволяет усомниться в истинных
намерениях К.Маркса по раскрепощению рабочего
класса и свержению эксплуататоров, поскольку он
указал тупиковый путь решения проблемы ликвидации эксплуатации одного класса другим, ибо без предпринимателей не может быть создан общественный
продукт, не может осуществляться современное индустриальное производство. Рабочий класс, воюя
против эксплуататоров и стремясь получить в общественное присвоение ренту, фактически весь свой пыл
направлял против капиталистов, своих союзников,
предъявляя претензии не на ренту, а на предпринимательский доход, который использовался предпринимателями в первую очередь на расширение производства. Ошибочность цели революционной борьбы, неправильная постановка ее задач фактически и на сегодня мало что дала рабочему классу в отношении
своего положения нижестоящего звена в иерархии
распределения доходов в обществе, по крайней мере,
в самой революционной стране — России. Наоборот,
в тех странах, где решение социальных вопросов осу-

ществлялось под руководством предпринимателейкапиталистов, они были решены гораздо эффективнее и качественнее, как это было, например, в большинстве западноевропейских стран.
В.И.Ленин по-своему вышел из этой тупиковой
ситуации после осуществления перехода к социализму по провокационным заветам К.Маркса, создав
институт «красных директоров» и фактически восстановив институт предпринимательства в России под
другой вывеской.
При нашей постановке вопроса в смысле союзнических отношений между рабочим классом и капиталистическим предпринимательством классическая
трактовка противоречий в развитии производственных
отношений между людьми с антагонистических позиций внутри предприятий сходит с повестки дня. Противоречия в производственных отношениях переходят в
другие плоскости и на другие уровни. Во-первых, в
плоскость развития антагонистических отношений между представителями наемного и предпринимательского труда, с одной стороны, и рантье (абсентеистов, принципалов), с другой. Во-вторых, с уровня предприятия
на уровень межотраслевой, межстрановый, когда одни
отрасли и страны являются получателями дифференциальной ренты, а другие — нет. Тем самым получатели незаработанных доходов — ренты — оказываются
в привилегированном финансово-экономическом отношении по сравнению с другими.
Благодаря неверной трактовке классов и классовых различий до сих пор в экономической теории и
на практике существуют две полярные позиции на
образование и источник прибыли, каждая из которых
имеет своих приверженцев. Между ними существует
непримиримый идеологический разлад со всеми вытекающими последствиями разнородной интерпретации реальной экономической действительности.
Напомним, что в марксистской теории источником прибыли (прибавочной стоимости) объявлен живой труд наемного работника, механизм образования
— его эксплуатация. У неоклассиков источником прибыли является предпринимательская деятельность,
механизмом — способность предпринимателей обеспечивать снижение издержек производства товара
ниже той цены, которая задается потребительской оценкой полезности предельной единицы товара.
В неравновесной теории таких коллизий с образованием прибыли не существует по простой причине, что ее источником обосновывается интеллект человека и человеческого общества, а механизмом образования является разработка и внедрение достиже-

Подробнее в работе автора: Нусратуллин В.К. Неравновесная экономика : монография / В. К. Нусратуллин. — [2-е изд.,
допол.]. — М. : Компания Спутник+, 2006. — 482 с. Электронная версия представлена на сайте: www.nvk-ufa.narod.ru
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ний НТП.14 Создателями прибыли являются все те участники расширенного воспроизводства, которые интеллектуально соприкасаются с процессом разработки достижений научно-технического прогресса и их
внедрением в общественное производство.
Неравновесная трактовка возникновения прибыли
и обоснование ее источника — интеллекта и его носителей — имеет огромное идеологическое значение
для духовного, морально-психологического объединения всех членов общества независимо от их положения в нем. В этой концепции не остается места для
идеологических разногласий, а лежит идея сотрудничества и взаимопомощи всех прослоек общества,
причастных к общественному производству. Это не
тот ли проникнутый объединяющей идеологией тезис,
нужный современному обществу в свете искоренения антагонизма классов? Почему не взять его в качестве основы для разработки национальной идеи и
политологической теории, нацеленной не на разъединение людей, как это делает марксистская политэкономия и «Экономикс», а на их объединение в широком общественном масштабе?
В рамках исследований по НЭТ выявлен разностно-рентный характер мировой экономики с выявлением ярковыраженной тенденции устремления мировой рыночной цены к цене производства массового
продукта. В соответствии с ней слабые страны, также
как и слабые товаропроизводители, внутри стран, при
нынешней системе распределения мировых доходов
неминуемо должны разориться, а мировое хозяйство
территориально будет сжиматься как «шагреневая
кожа». На этой основе доказана неприменимость единой унифицированной теории экономического роста,
основанной на либеральной концепции взаимоотношений в мировой экономике. Концепции экономического роста должны учитывать национальную специфику развития экономики. В этом отношении был глубоко прав Фридрих Лист. Дело в том, что массовый
продукт в ней также, как и в национальных экономиках, склонен концентрироваться в наиболее развитых
и эффективных экономических субъектах, в данном
случае в более развитых странах мира, подавляя развитие отсталых стран и еще более ввергая их в пучину отставания. Указанная тенденция к концентрации
массового продукта есть следствие больших инвестиционных возможностей, заключающаяся в большей
норме прибыли у развитых стран. И так далее.
Остается лишь добавить, что результаты исследований в рамках неравновесной экономической теории
помогут не только лучше понять экономику, но и будут
способствовать повышению эффективности ее регулирования. Игнорирование неравновесного анализа экономики приводит к заведомому отставанию в развитии
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теоретических основ нашей экономической науки и
соответственно практики регулирования и управления
экономикой. Изучение пришедших с Запада размытых
теорий типа эволюционной, институциональной и т.п.
заведомо ставит нас в арьергардное положение среди
стран мировой цивилизации и в этом вопросе. В то же
время рядом у нас в стране развивается прорывного
характера теория, которая содержит ответы на многие
актуальные вопросы и которая может решительным
образом поставить нас в авангардное положение. Так
почему же активнее не заняться ею?
5. Выход из ситуации деградации экономики
и деморализованности общества
В цивилизованных странах в настоящее время
не занимаются социальными экспериментами шокового характера, ввергая свое население в смертельно
стрессовое состояние. Правительства этих стран берегут его. С учетом веяний времени аккуратно организовывают перераспределение собственности, благ
и доходов в пользу широких слоев населения, то есть
идут по пути социализации системы общественного
распределения. Нам ограничиваться только этим предложением в условиях стагнации жизнеобразующих
отраслей экономики было бы в какой-то мере призывом к пиру во время чумы. Поэтому хотя бы в самых
общих чертах необходимо подвести базис под наше
предложение в направлении интенсификации развития нашей экономики как основы повышения благосостояния населения.
Вообще в отношении дальнейшего развития нашей страны перед нами есть возможность и вероятность развертывания не менее двух альтернатив.
Первая из них — это продолжение функционирования в качестве сырьевого придатка развитых стран и
дальнейшая экономическая стагнация жизненно важных
отраслей экономики и духовно-интеллектуальная деградация общества на базе либеральной рыночной идеологии. Такое, естественно, без привлечения инициативы
широких слоев населения будет продолжаться по заветам Маргарет Тэтчер о необходимом минимуме населения России в 50 млн. человек до полного ее распада.
Вторая альтернатива — разработка стратегических установок развития страны в направлении форсированных темпов развития экономики и повышения благосостояния населения и обеспечение их выполнения. Для ее реализации необходимы, на наш
взгляд, следующие условия.
Во-первых, для консолидации общества независимо от принадлежности людей к той или иной общественной прослойке или классу необходима разработка, принятие и внедрение объединяющей идеологии
на основополагающих принципах предложенной нами
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экономической теории, что обеспечит создание необходимых предпосылок для формирования духовнопсихологического настроя с мобилизацией населения
к эффективным экономическим и общественным преобразованиям. Национальная идея не может служить
интересам ни одной, даже самой могущественной прослойки населения, и никакой структуры власти. Эта
идея должна быть построена на принципах внеклассовости, человеколюбия, добра и т.д., то есть на обновленных социалистических принципах человеческого общежития в соответствии с нынешним уровнем общецивилизационного развития.
Во-вторых, в рамках консолидирующей идеологии обеспечить формирование демократического общества, единственным источником и субъектом государственной власти в котором должен стать народ
в самом широком смысле этого слова, с доведением
демократизации общественных отношений до норм,
существующих в цивилизованных странах, законодательно оградив указанный статус народа от всяких,
даже ничтожных посягательств.
В-третьих, предоставление демократическому государству широких полномочий по регулированию
экономических и социальных отношений в обществе
в направлении поднятия жизненного уровня населения на основе повышения экономической эффективности общественного производства и обеспечения
высоких темпов экономического роста
В-четвертых, обеспечить государственное регулирование экономики в соответствии с неравновесной трактовкой закона стоимости как основного средства повышения конкурентоспособности отечественной экономики с освобождением ее от формирования
рентной нагрузки в ценах на товары.

В-пятых, решительным образом сократить разрыв в доходах на душу населения в децильных группах развитием системы прогрессивного налогообложения и обеспечить справедливое распределение доходов в обществе при повышении среднего уровня
благосостояния населения.
В-шестых, инициированием творческого энтузиазма широких слоев населения на основе так называемого Х-фактора принять мобилизационный тип государственной стратегии в развитии экономики с тем, чтобы
обеспечить решительный выход из ситуации деградации
экономики и деморализованности общества, в которой
мы сегодня оказались. Экономическое банкротство страны, достигнутое в соответствии с либеральной стратегией государства, теперь уже не оставляет выбора в переходе к следующему типу государственной стратегии. На
ее основе Россия должна в определенной мере восстановить утраченные позиции как в экономике, так и в благосостоянии российского народа.
В-седьмых, в отношении внешних приоритетов
провозгласить выбор социалистического пути развития и построения на этой основе социально ориентированного общества с социальной рыночной экономикой на новых гуманистических принципах мирового сотрудничества. На этой основе возродить политический и экономический союз прежде всего с
Китаем, восстанавливая традиции совместного преодоления внешнеполитической конфронтации со стороны недружелюбно настроенных стран. Разница
лишь в том, что в настоящее время в этом союзе
более сильным плечом выступит Китай вместо прежнего Советского Союза. Однако смена лидеров в
этом союзе не может ослабить совместные позиции,
поскольку он будет построен на принципах добрососедства и взаимопомощи.
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РЕЦЕНЗІЇ
РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ
Л.М. МАТРОСОВОЇ, О.А. ОВЄЧКІНОЇ, К.В. ІВАНОВОЇ, Д.В. СОЛОХИ
«УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
У ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ»
(Донецьк : Донбас, 2009. — 496 с.)
Сучасна економічна наука багато уваги приділяє
вивченню особливостей інноваційного розвитку економічних систем на різних рівнях їх організації. На думку
дослідників, однією з найважливіших проблем теорії й
практики розвитку національної економічної системи на
інноваційних засадах є формування й використання її
інноваційного потенціалу. Розв’язанню цієї проблеми
присвячено багато робіт вітчизняних та зарубіжних науковців, які досліджують елементний склад інноваційного потенціалу економіки, методики його оцінки, моделі управління інноваційними процесами тощо. Обмежуючись цим колом питань, учені практично не торкаються проблем визначення етапів формування інноваційного потенціалу, з’ясування логічної змістовності
цього поняття в концепції «економіки інноваційного попиту-пропозиції», ранжування методик оцінки рівня
інноваційного потенціалу, визначення специфіки його
використання на регіональному рівні під впливом інституціонально-економічних чинників.
Зазначена монографія1 структурно включає вступ,
5 розділів, висновки за розділами, загальні висновки, список використаних джерел з 389 найменувань.
Перший розділ книги присвячений методологічним аспектам обґрунтування інноваційного шляху розвитку національної економічної системи. Серед розглянутих питань зазначимо такі, як національна економічна система, її складові, тенденції та критерії розвитку; стратегії та моделі розвитку інноваційної сфери, інноваційний потенціал національної економіки.
У другому розділі викладено теоретичні основи
формування регіональних інноваційних потенціалів, а
саме: інноваційна модель регіональних економічних
підсистем національного господарства України, методики оцінки рівня інноваційного потенціалу регіонів.
Третій розділ монографії містить виклад вітчизняного та закордонного досвіду функціонування
регіональних інноваційних структур, ураховуючи європейську, американську та азіатську моделі інноваційного розвитку, особливості державного регулювання
регіональних підсистем.

У четвертому розділі досліджено сучасний інноваційний потенціал регіонів, зокрема формування інноваційного потенціалу, стан його складових, комплексний економіко-математичний аналіз показників рівня
інноваційного потенціалу Донецького регіону.
П’ятий розділ книги висвітлює питання вдосконалення системи управління розвитком інноваційного
потенціалу регіонів, теоретичні основи вдосконалення
існуючої моделі державного протекціонізму щодо інноваційного розвитку національної економіки та регіональних підсистем, сучасну концепцію економічних
режимів, формування єдиної системи мотивації та стимулювання суб’єктів інноваційної діяльності, інноваційно-інформаційний режим та його місце в комплексі
інструментів управління інноваційними процесами в
Україні.
Таким чином, у монографії досліджено широке
коло актуальних питань щодо забезпечення більш
ефективного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів України.
Слід зазначити, що автори запропонованої до
рецензії монографії творчо підійшли до дослідження
та вирішення визначених проблем, проаналізувавши
значну кількість літературних джерел, дисертацій, авторефератів тощо, надавши узагальнення практичного досвіду побудови державного управління інноваційним потенціалом макроекономічних та мезоекономічних систем сучасних розвинених країн за різними
моделями (с. 177 — 192). У роботі надана детальна
характеристика вітчизняного й зарубіжного досвіду
функціонування регіональних інноваційних структур
з виявленням їх ролі у формуванні інноваційних потенціалів мезоекономічних систем (с. 136 — 176).
Дослідниками проведене порівняння інструментів і методів оцінки регіонального інноваційного потенціалу
(с. 89 — 122), систематизація інституціонально-економічних факторів впливу на процеси його створення й
використання.
Автори монографії багато уваги приділили дослідженню умов створення ефективної моделі управл-

Матросова Л.М. Управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів в перехідній економіці України : монографія /
[Л.М. Матросова, О.А. Овєчкіна, К.В. Іванова, Д.В. Солоха]. — Донецьк : Донбас, 2009. — 496 с.
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іння функціонуванням інноваційного потенціалу регіонів як мезоекономічних суб’єктів в умовах трансформаційної економіки, яку в роботі назвали перехідною через певну кількість і тривалість етапів трансформації адміністративно-командної системи в ринкову. Дослідниками виділені складові інноваційного
потенціалу мезоекономічної системи, систематизовані
методики визначення його рівня, проведені відповідні
розрахунки на прикладі Донецького регіону з оцінкою місця інноваційного потенціалу регіону в загальнонаціональному потенціалі.
Авторами виділені головні тенденції інноваційного
розвитку національної економіки на регіональному рівні
та запропоновані заходи щодо підвищення ефективності управління інноваційним потенціалом регіонів
(так, у розділі 5 пропонується формування єдиної системи мотивації і стимулювання інноваційної діяльності
економічних суб’єктів, підвищення ефективності існуючих економічних режимів регулювання їх інноваційної активності, створення сприятливого інноваційноінформаційного середовища інноваційних процесів,
удосконалення системи державного управління національною економікою та її регіональними підсистемами на інноваційних засадах тощо). На думку дослідників, сукупність цих заходів дозволить створити умови переходу від парадигми перерозподілу ресурсів до
парадигми міжрегіональної інтеграції в процесі поступового просування перехідної вітчизняної економіки
до інноваційного шляху розвитку.
Дослідники досить ясно усвідомили всю важливість поставленої науково-методичної проблематики
досліджень в цих напрямках, складність яких підсилюється специфікою сучасного етапу соціально-еконо-

мічного розвитку вітчизняної економіки, тобто наявністю, за термінологією авторів, деформ (ірраціональних
економічних форм), трансформ («позитивних» перехідних форм) і проміжних (нейтральних) форм (с. 76).
Зі змісту монографії слід зазначити, що автори
ретельно підійшли до розв’язання поставлених задач,
кваліфіковано структурували матеріал монографії,
досить якісно поєднуючи методику дослідження й
методику викладення проблем, які досліджено. Використання наведеного в роботі матеріалу може стати
науковою базою подальших досліджень й розв’язання проблем інтеграції інноваційного потенціалу економіки України в світовий інноваційно-інформаційний
простір та конкурентоспроможного позиціонування.
Подана до рецензування монографія вносить певний вклад у вирішення складних проблем формування
національної інноваційної системи на різних рівнях управління. Ця книга буде корисною для науковців, аспірантів, студентів, керівників підприємств та державних
структур, усіх читачів, що цікавляться питанням формування теоретичних засад та практичної реалізації концепції інноваційного розвитку економіки України, зростання її конкурентоспроможності та посідання гідного
місця у світовому економічному середовищі.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ К. В. ПАВЛОВА
«ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ»
(Москва : Магистр, 2009. — 462 с.)
В последние десятилетия многие страны бывшего
социалистического лагеря переживали или даже до сих
пор еще переживают острейший социально-экономический кризис. В этот период происходило падение
производства, уровня жизни, росла безработица. Негативные явления такого рода во многом объясняются
объективными факторами. Вместе с тем обострение общественных противоречий связано и с субъективными
причинами, в частности отсутствием глубоко продуманной концепции экономической политики в условиях переходного периода, в кризисных ситуациях. Так,
в совершенно недостаточной мере в стратегии рыночного реформирования экономики учитываются отраслевые и региональные особенности, чем во многом и
обусловлено снижение эффективности общественного
производства в последнее время. В связи с этим весьма актуальна разработка научных основ процесса реформирования и формирования развитых рыночных
отношений в постсоциалистической экономике.
Кроме кризисных, переходных явлений, связанных с процессом трансформации общественных систем (т.е. с процессом перехода от социалистической,
планово-директивной хозяйственной системы к системе рыночно-капиталистического типа), немало экономических кризисов возникает и в общественной системе одного типа. Достаточно упомянуть современный
мировой кризис, периодически возникающие финансово-экономические азиатские кризисы. Что общего
во всех этих кризисах? В чем причины того, что экономические кризисы становятся все более затяжными и
глубокими? На эти вопросы пока еще, к сожалению,
нет детальных и научно обоснованных ответов.
Этими вопросами должна заниматься патоэкономика — наука о переходных, кризисных социальноэкономических процессах и состояниях, о социально-экономических патологиях. В монографии обрисовываются задачи и проблемы патоэкономики, рассматривается ее категориальный аппарат, характеризуются возможные направления дифференциации и
специализации патоэкономики. Много внимания уделяется анализу теоретических основ патоэкономики,
в частности обосновывается закономерность волнообразного характера переходных социально-экономических процессов, определяется мера неопределенности переходной экономической среды и проч.
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Вместе с тем, совершенно очевидно, что участившиеся кризисы в социально-экономической и экологической сферах, негативные явления в общественной жизни требуют более пристального внимания и
исследования. Так, достаточно напомнить, что
отсутствие серьезного научного обоснования проводившихся в последние десятилетия в России реформ
рыночного типа привело к многочисленным последствиям, отрицательно сказавшимся на уровне и качестве жизни населения страны.
Таким образом, очевидно, что всестороннее исследование многочисленных и разнообразных социально-экономических кризисов, выявление общего и
особенного в проявлении этих кризисов в хозяйственной практике крайне актуально в современных условиях. Учитывая, что выход из кризиса, как правило,
требует определенных социально-экономических реформационных преобразований, а это, в свою очередь, приводит к необходимости реализации переходных, этапных процессов и состояний, при изучении
экономических кризисов, необходимо изучать также
эффективные переходные процессы и условия устойчивости осуществляемых реформ. Возникшие в последнее время теории переходного периода, теории
трансформационных преобразований, на наш взгляд,
не отвечают в полной мере на все вопросы, связанные с экономическими кризисами, так как исследуют исключительно проблемы трансформации постсоциалистической системы.
Недавно разразился очередной мировой экономический кризис, для которого характерны спад или
существенное замедление темпов роста общественного воспроизводства во многих странах, рост безработицы, снижение уровня жизни. Несколько лет
назад на развитии мировой экономики негативно сказался очередной азиатский финансовый кризис. В
связи с этим правомерно задать вопрос: в чем причина участившихся финансово-экономических кризисов, которые приобретают все более глубокий и затяжной характер?
Важно и то, что многие бывшие социалистические страны, в том числе и Россия, переживают или
еще совсем недавно пережили острейший социально-экономический кризис. Именно поэтому огромный
интерес представляет монография К. В. Павлова, в
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которой не только проанализированы причины и факторы кризиса, но и определяются пути выхода из него.
Актуальность появления книги обусловлена и
тем, что в ней раскрыты теоретические основы нового научного направления — патоэкономики, науки,
призванной изучать кризисные патологические процессы в социально-экономической сфере, науки о
факторах и методах осуществления социально-экономических реформ. В книге охарактеризованы возможные направления дифференциации патоэкономики и
появления в ней особых разделов: региональной, отраслевой, исторической и патоэкономики предприятий, а также обрисовываются задачи и проблемы патоэкономики, представлен ее категориальный аппарат.
В монографии раскрыт широкий спектр проблем,
решение которых имеет большое теоретическое и практическое значение для эффективного развития всей
российской экономики. Много внимания уделено
анализу вопросов, связанных с неопределенностью и
изменчивостью переходной социально-экономической
среды. Отдельная глава посвящена сущности и формам неопределенности в социально-экономической
сфере, влиянию неопределенности экономической
среды на действие законов стоимости и планомерности; в ней сформулирована теорема об экстремальном уровне неопределенности среды.
Не менее интересен и раздел книги, в котором
изложена теория рациональных, оптимальных структур
и сочетаний общественных элементов, особенно в той
его части, где рассмотрена концепция оптимальной
структуры форм хозяйствования и взаимосвязи трех
социально-экономических секторов: государственного, сектора малого бизнеса и сектора крупного бизнеса. Важно и то, что данная концепция апробируется на
разных уровнях иерархической системы управления:
на народнохозяйственном, региональном и отраслевом.
В книге рассматриваются теоретические и практические аспекты патоэкономики, в частности, определяются условия и критерии социально-экономической и экологической устойчивости рыночной реформы, осуществляется сравнительный анализ меры и
уровня неопределенности переходной и развитой социально-экономической среды, а также на основе
использования результатов развиваемой автором теории рациональных структур и сочетаний общественных элементов определяются оптимальные параметры переходных процессов и т.д. Также представляет
интерес содержащийся в книге анализ зарубежного
опыта реформирования социально-экономической
системы сквозь призму возможности его использо-

вания в российских условиях, а также выделение
модели переходного периода и модели развитой рыночной экономики.
В данной монографии были рассмотрены проблемы патоэкономики, обрисованы в общих чертах ее предмет и методы, охарактеризованы возможные направления дифференциации и специализации. В книге также представлены теоретические и практические аспекты патоэкономики, в частности выявляются некоторые
закономерности и общие тенденции переходных, кризисных процессов и состояний, предлагаются практические рекомендации для разработки оптимальной стратегии рыночного реформирования постсоциалистической экономики.
В книге проанализирован зарубежный опыт реформирования социально-экономической системы,
охарактеризованы направления реформирования в
развитых, развивающихся и постсоциалистических
странах сквозь призму возможности их использования в российских условиях. Таким образом, из монографии получают дальнейшее обоснование и развитие затронутые нами ранее в предыдущих работах
проблемы патоэкономики.
Вместе с тем многие вопросы в данной книге не
получили должного освещения или даже вообще остались без внимания. Это во многом объясняется тем,
что патоэкономические исследования, по существу,
находятся в зародышевом состоянии, нередко отсутствует достаточно надежная статистическая информация, объект исследования сам по себе необычайно
сложен и чрезмерно динамичен и пр. Дальнейшие
исследования позволят ликвидировать многие «белые
пятна», в значительном количестве имеющиеся в новой области научной мысли — патоэкономике.
Таким образом, книга К. В. Павлова охватывает
широкий круг разнообразных и актуальных проблем,
решение которых имеет большое научное и прикладное значение для эффективного формирования развитой рыночной инфраструктуры. Поэтому монография
окажется полезной как для сложившихся специалистов в области экономики, так и для аспирантов и студентов, обучающихся в вузах по специальностям экономического профиля.
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ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
(рецензія на книгу: Баюра Д.О. Система корпоративного управління в Україні: стан та
перспективи розвитку : монографія / Д.О. Баюра. — К. : Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2009. — 288 с.)
Розвиток національної економіки України протягом
тривалого періоду вимагає формування нових структур
та технологій управління. Це, насамперед, пов’язано із
створенням нової парадигми соціально-економічних відносин між суб’єктами господарювання та власниками капіталу. Для вирішення проблеми формування складної системи корпоративного управління в Україні, оцінки стану
та встановлення перспективи розвитку побудована логічна структура монографічного дослідження.
На підставі аналізу етапів становлення корпоративного управління (с.29 — 31) та її концепції встановлено основні принципи (с. 42 — 44), що є основою узгодження інтересів суб’єктів корпорації
(с. 107 — 109).
Доведено, що наявність розбіжностей інтересів
груп акціонерів викликає суперечності, що пов’язано
з функціонуванням інформаційно-комунікаційної системи щодо оприлюднення даних про діяльність корпорацій та реалізацією важливої функції менеджменту,
тобто контролю. У зв’язку з цим у підрозділі 2.3 наведено основні напрями усунення таких суперечностей,
без чого неможливе підвищення мотивації персоналу
щодо вирішення проблем ефективності управління.
Автором підкреслено, що «Важливим фактором при
трансформації системи корпоративного управління в
Україні є інформаційна відкритість та прозорість у діяльності акціонерних товариств» (с. 180). Далі наведено
досвід країн, у яких цей процес має багаторічну еволюцію й установлено зв’язки в системі корпоративного управління в Україні (рис. 4.1, с.184).
Матеріали розділів 1, 2 є теоретичною основою для
формування організаційно-економічного механізму корпоративного управління. На цій підставі та за результатами аналізу діяльності акціонерних товариств у розділі 3
запропоновано його структуру, можливості оцінки ефективності загальних зборів акціонерів, теоретично обґрунтовано роль наглядового органу та правління підприємств
акціонерної власності у формуванні ефективної стратегії
розвитку. Поряд із ефективним контролюванням визначено методологічне й практичне значення внутрішнього
та зовнішнього аудиту як важливого інструменту корпоративного управління.
У розділі 4 головну увагу приділено дослідженню еволюції корпоративного права в Україні та статистичного матеріалу щодо розвитку корпоративної власності. Це дозволило встановити структурні зрушення
системи корпоративного управління. Проте доцільним
є більш ретельне дослідження інституціональних засад
корпоративного управлінні (див., наприклад, Дементьев В.В. Институты: проблема определения понятия, —
с. 5 — 34, в кн. «Проблемы современной экономики и
институциональная теория / под ред. В.В. Дементьева,
Р.М. Нуреева. — Донецк : ДонНТУ, 2009. — 500 с.).
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Створення індикаторів оцінки ефективності корпоративного управління, безумовно, є методологічним
забезпеченням формування стратегії розвитку корпорацій та корпоративного сектору економіки в цілому.
Останній розділ присвячено вдосконаленню системи корпоративного управління. Така проблема виникає через законодавчу незабезпеченість управління та
функціонування корпоративного сектору економіки. Закони України «Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди) зі змінами
18.12.2008 № 693-VI, «Про визначення підсудності справ
з питань приватизації та з корпоративних спорів» зі змінами 15.12.2006 № 483-V не охоплюють значну частину
регулювання процесу корпоративного управління.
На підставі використання якісних та вартісних (які
обов’язково мають кількісні характеристики) запропоновано засоби підвищення ефективності корпоративного сектора економіки України. На основі дослідження факторів підвищення ефективності корпоративного управління доведено, що головним мотиваційним чинником є раціональна дивідендна політика,
яка відсутня на сучасному етапі розвитку.
Автором обґрунтовано, що корпорація є системою, яка розвивається й організується. Такі властивості системи здійснюються через їх реструктуризацію. У цих умовах необхідно забезпечити оперативний моніторинг якості управління корпораціями, що
дозволяє попереджувати кризові явища (с. 227) та
підвищити продуктивність менеджменту. Водночас
підкреслено, що «в Україні неефективно використовується … розвинутий науковий потенціал …» (с. 230).
Це, дійсно, є фактором гальмування процесу вдосконалення практики корпоративного управління.
Слід зазначити, що автором доведено, що корпоративна соціальна відповідальність базується на
принципах мотивації й культури (підрозділ 5.4), для
чого в монографії визначено функції корпоративної
соціальної відповідальності та процедуру формування
корпоративної культури акціонерного товариства.
У цілому монографія є результатом узагальнення досвіду наукових досліджень та практики функціонування корпоративних утворень й розробки пропозицій щодо підвищення ефективності управління такими суб’єктами господарювання.
Вважаю, що монографія Баюри Д.О. «Теоретично-методологічні аспекти корпоративного управління»
має науково-практичне значення, тому стане корисною
для науковців, студентів, фахівців у галузі менеджменту.
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доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри менеджменту
Донецького національного університету

НАШІ ЮВІЛЯРИ
ГОЛОВНОМУ РЕДАКТОРУ ЖУРНАЛУ «СХІД», АКАДЕМІКУ АКАДЕМІЇ
ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, ДОКТОРУ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ
БІЛЕЦЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ СТЕФАНОВИЧУ — 60!
Володимир Стефанович Білецький, 1950 року народження, українець. Закінчив з відзнакою Дніпропетровський гірничий інститут (1972), гірничий інженерелектрик. У 1972 — 1974 рр. служив у Радянській армії,
Група Радянських військ у Німеччині, старший лейтенант танкових військ. У 1980 — 1995 рр. працював
інженером-дослідником у Дніпропетровському гірничому інституті, кафедра автоматизації виробничих процесів, старшим механіком шахтоуправління Орджонікідзе ВО «Макїїввугіля», МакНДІ. З 1981 р. працює у
Донецькому політехнічному інституті (нині ДонНТУ).
Професор (2006). Старший науковий співробітник
(1989). Доктор технічних наук (1994), професор кафедри (2001) «Збагачення корисних копалин» ДонНТУ.
Дійсний член Наукового Товариства Шевченка
(1998), Академік Академії економічних наук України (з
2004), член-кореспондент Академії гірничих наук України (з 2005), Має Сертифікат університету Міссісіпі
(США) 1998 р., сертифікат Institute foг Рublic-Рrivate
Partnership, Вашингтон (2000), Лабораторії Росії та
Східної Європи Іллінойського університету з 1995 р.
Представник від України в Міжнародній науково-громадській екологічній організації «Global Nest», експерт
Вашингтонського аналітичного центру «Неritage
Foundation», експерт Всеукраїнської експертної мережі
(http://www.expert.in.ua/). Член Всеукраїнської громадської наукової організації «Експерти України» (з 2007).
Білецький В.С. — продуктивний вчений, має понад 400 наукових публікацій, у тому числі понад 35
книг (монографії, навчальні посібники, підручники,
словники, енциклопедичні видання) та 60 винаходів.
Крім того, автор понад 200 науково-популярних публіцистичних друкованих статей в журналах і газетах
України та інших країн.
Редактор і видавець ряду книг з точних і гуманітарних наук. Засновник і шеф-редактор всеукраїнського наукового аналітично-інформаційного журналу
«Схід» — з 1995 р. (фахове видання у галузі філософії, історії, економіки), ініціатор і співредактор «Донецького вісника Наукового товариства імені Шевченка» (2001), співредактор вісника «Проблеми підручника середньої і вищої школи», засновник, фундатор
і редактор «Хроніки Донецького відділення НТШ»
(2007), член редакційної колегії фахового збірника
«Збагачення корисних копалин» (Національний гірничий університет, 1995).

Коло наукових інтересів: адгезія рідин на твердій
поверхні, технологія збагачення корисних копалин,
автоматичне керування процесами в гірництві, вугільні
технології, гідравлічне транспортування вугілля, зневоднення вугілля. Гірнича термінологія.
Білецький В.С. — науковий редактор, автор ідеї
й керівник загальнонаціонального проекту «Гірнича
енциклопедія» (1998 — 2010).
Білецький В.С. — відомий громадський діяч,
один із фундаторів Народного Руху за Перебудову в
Донбасі (членський квиток №1 на Донеччині), Делегат Установчих зборів НРУ. Входив до всеукраїнських керівних структур НРУ — член Ради Колегій
Великої Ради Руху. Фундатор і керівник ряду громадських організацій і газет у Донецьку: співзасновник газет «Східний часопис» та «Козацький край»,
співзасновник і ГОЛОВА «Донецького обласного товариства української мови» (1989 — 2010), дослідно-видавничої фундації «Український культурологічний центр (1994 — 2010), Донецького відділення
Наукового Товариства ім. Шевченка (1997 — 2010),
Донецького відділення Товариства «Україна-Світ»
(1997), співзасновник і перший директор ТОВ
«Східний видавничий ДЕМ» (1997).
Має нагороди: Відзнака «Юрій Дрогобич»
(1982), Грамота Товариства «Україна» (1997), «Золота грамота» Донецького Товариства української
мови (1998), Реєстрова грамота Українського козацтва (2000), Відзнака «Святий Архістратиг Михаїл»
(2000), Грамота III та IV форуму «Книжна справа
Донбасу», Почесна грамота Державного комітету
телебачення і радіомовлення України (2002, 2004 рр.),
Відзнака «Експерт року» Всеукраїнської експертної
мережі у галузі культури та «Експерт року-2007» у
номінації «Економіка та технічні науки», Почесна грамота Донецької обласної державної адміністрації (2005
та 2009 рр.), Подяка Міністра культури і туризму
України (2009), Подяка Президента України (2009),
орден «За заслуги» III ступеня (2009), Грамота Верховної Ради України (2009).
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу» щиро бажає Вам, шановний Володимире Стефановичу, творчої наснаги, родинного щастя, злагоди, міцного здоров’я та довгих років плідної праці.
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ИНСТИТУТУ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НАН УКРАИНЫ — 50!
НАШ ЮБИЛЕЙ
Вспоминает доктор экономических наук, профессор,
академик Академии экономических наук Украины Б. М. Биренберг*
Институту Экономики Промышленности НАН
Украины — 50 лет, из них 25 самых лучших лет моей
жизни. Это хороший повод вспомнить основные вехи
этой жизни и товарищей, бывших рядом. Хотя это
сложно, находясь в Германии, куда пришлось уехать
в конце 90-х годов прошлого века,черпая данные исключительно из памяти, считаю это своим долгом.
В июне 1975 года по конкурсу я был избран старшим научным сотрудником в отдел проблем управления производством. Я пришел не новичком в науке.
У меня уже было за спиной 15 лет научного стажа,
около сотни публикаций, несколько методик в области труда в угольной промышленности, опыт применения вычислительной техники в исследованиях, опыт
математического моделирования.
Не совсем был для меня чужим и Институт экономики промышленности. С некоторыми я работал
вместе в ДонУГИ — Александр Иванович Амоша,
Николай Иванович Иванов, Николай Дмитриевич Прокопенко, с другими часто сотрудничал — Вениамин
Григорьевич Коренев, был знаком с заведующим отделом Анатолием Петровичем Савченко.
В первый же день меня принял директор института Николай Григорьевич Чумаченко. Встреча была
исключительно приятной. Он высказал пожелание,
чтобы я здесь закрепился надолго, и оно полностью
исполнилось. Тогда я еще не знал, насколько тесно
мне выпадет с ним сотрудничать, чему я искренне рад.
Мой визит к заведующему отделом Анатолию
Петровичу Савченко был кратким — он сообщил, что
с завтрашнего дня переходит на работу в обком партии
и передал меня В.Г.Кореневу, с которым у меня сразу
завязалась теснейшая дружба по самый день его безвременной смерти в 1985 году. Мне выделили рабочее место в комнате 105, где было 10 столов, за которыми работали лаборанты и машинистки. Однако не
место красит человека… В помощники мне выделили экономиста Аллу Борисовну Бондарчук, которая
была мне верной помощницей до самого дня ее безвременной смерти в 1990 году.
После ухода А. П. Савченко отдел возглавил
Н. Г. Чумаченко — и в этом нам повезло во всех отношениях — его эрудиция, кругозор, внешние связи,
научный авторитет, да и административный ресурс —

все это ставило отдел в особое положение — выигрышное, но и ответственное. Директорский отдел должен «соответствовать». На этом, начальном, этапе отдел, по моему мнению, «не соответствовал».
После ухода А. П. Савченко В. Г. Коренев занял
его кабинет, а я пересел на его место в комнату 106.
Напротив меня был стол к.э.н. Владимира Гавриловича Иванова, о котором я храню самые теплые воспоминания. Справа был стол научного сотрудника
В.П.Палажченко, который вскоре рассчитался, а напротив него располагался старший инженер Павел
Ефимович Михненко, с которым мы много и хорошо
сотрудничали.
В то время отдел завяз в большом хоздоговоре с
машиностроительным заводом им. 15-летия ЛКСМУ.
Кончался год, но было неясно, что делаем. Поэтому в
первый же день В. Г. Коренев дал мне в провожатые
экономиста Александра Моисеевича Розенберга и отправил на завод, на разведку. После знакомства с
экономической системой завода и совещаний с руководством завода, в которых участвовал Н. Г. Чумаченко, было решено разработать экономико-математическую модель, которая описывала бы процесс формирования основных экономических показателей работы цехов и завода в целом, и на этой основе позволяла бы разрабатывать оптимальный план загрузки
основных цехов завода.
Работа была выполнена большая. Были досконально изучены документооборот, системы учета и
планирования. В этой работе участвовали П. Е. Михненко, А. М. Розенберг, М. А. Маландин. На этой основе мною была разработана экономико-математическая модель, П. Е. Михненко довел ее до стадии алгоритма, а работники заводского вычислительного центра составили программы.
Работа каждого цеха характеризовалась объёмом
производства в машинокомплектах и в нормочасах,
в фактических затратах рабочего времени и в величине заработной платы. Эти данные уже были на машинных носителях в системе первичного учёта. Плановые данные вводились перед началом месяца. Система сопоставляла фактические данные с плановыми,
оценивала работу цеха и завода в целом, рассчитывала оптимальные планы на следующий месяц для каж-

* — сохранены стиль и орфография автора.

Економічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

201

дого цеха, сбалансированные с выпуском готовых
изделий. Модель была успешно опробована и работа
принята руководством завода.
Время шло, и в 1976 — 1977 годах настала очередь теоретической работы. В конце 70-х в руководящих кругах все яснее стало, что существенным тормозом в росте эффективности производства являются недостатки в системе управления. К этим проблемам обратились многие научные коллективы. Одной
из проблем были организационные структуры управления. В плане отдела была монография по проблемам организации управления. Монографий я еще не
писал, думаю, что В. Г. Коренев тоже не был опытен в
этом. Вот здесь понадобилось руководство и участие
Н. Г. Чумаченко. С этого начала формироваться школа, которая далее развивалась и получила хороший
разгон на много лет вперед. Николай Григорьевич
имеет обыкновение давать задания или замечания
письменно, конкретно. После одного такого послания
мы сели, собрали все, что у нас по теме накопилось,
и составили подробную структуру и концепцию будущей монографии, примерный авторский коллектив.
Эти материалы неоднократно обсуждались, пока не
были утверждены, и работа началась. Естественно, не
с написания, а со сбора новых материалов, составления группировочных аналитических таблиц, конспектов и т. д. По аналогичной схеме мы работали и над
другими монографиями. Авторский коллектив возглавил, естественно, Николай Григорьевич, он же написал две узловые главы. Я написал главу, обобщающую зарубежный опыт и главу о методах описания
организационных структур управления. В числе авторов были В. Г. Коренев, В. Г. Иванов, молодая тогда
Лариса Михайловна Кузьменко и другие.
Тогда уже вышла работа по этой проблеме авторского коллектива под руководством Б. З. Мильнера
(Москва), однако оставалось еще много белых пятен,
требующих исследования. Дело в том, что организационная структура управления — составная часть системы управления, теория которой также была далека от
завершения. Мы начали с разработки основных положений теории управления производством. Проработали массу литературы, например, труд Польского автора Т. Котарбинського «Праксеология», теорию управления (тектологию) А. А. Богданова и много других.
Собрали и обобщили много фактического материала,
разработали методику анализа и описания организационной структуры управления. При этом применялись
как описательные, так и количественные методы. Даны
понятия таких показателей, как уровни управления,
количество органов на каждом уровне, норма управляемости. Результатом явилась методика проектирования организационных структур управления, в которой

даны способы установления видов и объёмов управленческих работ и формирования из них общих и специфических функций, для исполнения которых строится иерархическая система органов управления. Эта
схема закрепляется Положениями об управленческих
подразделениях и Должностными инструкциями. Монография «Проектирование организационных структур
управления» вышла в свет в 1979 году и получила хорошие отзывы.
В начале 80-х появилась новая форма организации производства — производственное объединение.
Вначале их было всего с десятка два — в подражание
зарубежным фирмам. Естественно, это движение сразу
привлекло внимание нашего руководителя. Следующая исследовательская тема была посвящена производственным объединениям. В это время внезапно
рассчитался, переехал к родственникам в Молдавию,
где и умер, В. Г. Коренев, и я занял его место. Перед
этим в отдел пришла способная молодежь. В первую
очередь назову Виктора Николаевича Инякина, Сергея Николаевича Кацуру, Марину Евгеньевну Горожанкину, Вячеслава Валентиновича Дементьева и Вячеслава Ивановича Ляшенко. Затем пришли девушки
— Наталья Лепихова, Ирина Кузнецова, Анна Толмачева и Елена Васильченко. Из ДонУГИ к нам пришла
Эмма Федоровна Теличкина. Пришла Наталья Иосифовна Конищева. Все они закрепились у нас, выросли как специалисты и внесли значительный вклад в
развитие отдела. Перешла в наш отдел и к.э.н. Лидия
Георгиевна Червова.
Тогда мы уже имели два персональных компьютера и наши девушки быстро овладели этой техникой.
Мы раздобыли где-то стандартные программы обработки таблиц «Super-Kalk», обработки анкет, статистической обработки «Прогноз».
С этими силами мы организовали мониторинг
процесса создания и работы производственных объединений. Благодаря Николаю Григорьевичу, мы получили доступ к новой статистической отчетности,
поступающей в УкрЦСУ из всех областей о работе
производственных объединений. Эта отчетность содержала данные по каждому объединению: объем производства, численность персонала, себестоимость
продукции и другие.
Обработка этого материала позволила сопоставить работу объединений и не объединенных предприятий, работу до и после объединения, сопоставить отрасли и области. Результатом явились докладные записки руководящим органам. Некоторые материалы
готовились совместно с работниками УкрЦСУ, с которыми мы потом много сотрудничали.
Но нужно было более глубокое исследование.
Идея объединений не нова — это распространение
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известных принципов организации производства: специализации и кооперирования за пределы одного предприятия. Как это осуществлено?
Была разработана детальная, обширная, на 10
страниц, анкета, которая была направлена всем 600
объединениям. Вернулось 200, что достаточно представительно. Данные анкет были закодированы и обработаны на компьютере. Мы получили массу аналитических таблиц. Анкеты содержали не только количественные показатели, но и мнения различных специалистов объединения по разным вопросам. Анализ
этих данных показал наличие и влияние различных
факторов: специализации, кооперирования, централизации функций, квалификации кадров и многое другое. Естественно, больший эффект получили в объединениях, где работа была проведена неформально:
проведена специализация цехов и предприятий при
надежном кооперировании, где была соответственно
реформирована система управления. Однако, когда за
дело взялись министерства, было допущено много
формальностей и получено мало эффекта. Мы также
выезжали на объединения с особенно положительным
или отрицательным опытом, чтобы на месте выяснить
вопросы, не ясные из анкет. Каждую отрасль анализировал один из сотрудников: Михненко, Кацура, Инякин, Кузьменко, Биренберг.
По этим материалам в 1983 году вышла двухтомная монография «Развитие производственных
объединений в промышленности».
В это время начал претворяться в жизнь лозунг
из трех «Само…»: Самоуправление, Самофинансирование, Самообеспечение. Было начало «Перестройки»,
и в погоне за этими «Само…» часто доходили до абсурда. Проблема настоятельно нуждалась в исследовании. Поскольку самоуправление региона опирается
на его самофинансирование и, в первую очередь, на
его бюджет, Николай Григорьевич решил начать именно с этих проблем.
Мы завязали тесные контакты с отделом местных
бюджетов Министерства финансов Украины и смогли
исследовать материалы каждой области по формированию её бюджета. Анализ показал несостоятельность
основного показателя, принятого для планирования
местных бюджетов — бюджет на одного жителя. Было
доказано, что эта величина находится в гиперболической зависимости от численности жителей региона. Было
обосновано, что бюджет региона не может быть обеспечен только его внутренними доходами. Объективно
должны быть дотационные регионы и регионы-доноры. При лозунге «Самофинансирование» экономическая задача перераспределения доходов регионов превратилась в политическую. Нужна была новая методика оптимального определения в Госплане Украины веЕкономічний вісник Донбасу № 1 (19), 2010

личины бюджета каждого региона. Для этого пришлось
выполнить на компьютере множество вариантов расчетов, пока был найден лучший метод. Эти расчеты
выполнили А. Б. Бондарчук и Е.Р. Васильченко. Научный доклад по результатам этого исследования был
направлен Минфину Украины.
После XXVII Съезда КПСС и лозунга «Перестройка» время понеслось вскачь. Обострились проблемы сочетания интересов отраслей (ведомств) и
регионов, повышения самостоятельности союзных
республик. Благодаря нашим научным заделам мы
были готовы к исследованию этих проблем. Окрепли
наши связи с центральными научно-исследовательскими организациями, что позволило участвовать во
многих научных конференциях и семинарах, которые
буквально захлестнули страну. Я участвовал в
1986 году в работе Всесоюзной конференции, посвященной новым методам управления, которой руководил А. Аганбегян. Следом — в работе организованной Гопланом СССР конференции в Москве, затем в
большой конференции в Свердловске с участием
Л. Абалкина и А. Чубайса. Здесь мы были десантом:
я, Л. Кузьменко, С. Кацура, В. Инякин, Л. Червова.
Большой импульс работе института придало функционирование Совета по защите докторских диссертаций, в работе которого участвовали и ученые других организаций: Галина Губерная из Института экономики и торговли, Галина Одинцова из Харьковского отделения Института экономики АН Украины, Савелий Аптекарь из Института металлов и другие. Это
также расширило наши научные контакты. Начались
защиты докторских диссертаций нашими учеными.
Вначале это были заведующие отделами: Василий Яцков, Леонид Гафт, Николай Прокопенко. В 1990 году
я также защитил докторскую диссертацию. Моим научным консультантом, как и многих других соискателей, был Николай Григорьевич Чумаченко, чьим советам я во многом обязан.
В 1987 году Н. Г. Чумаченко на время убыл в Киев.
Его место занял В. К. Мамутов, который взял и наш отдел под свое руководство. Мы по-прежнему остались
директорским отделом. С В. К. Мамутовым я и В. Г. Иванов участвовали в работе семинара, организованного в
Подмосковье Московским Госуниверситетом, в конференциях в Ереване, Ленинграде, Юрмале.
В это время мы занимались проблемой организации управления в регионе. Как обычно была разработана методика исследования, собран и обработан
богатый фактический материал, обработано много
публикаций. Особенно следует упомянуть материал,
который Николай Григорьевич собрал во время поездки в Японию. У нас уже был опыт работы с Областной плановой комиссией Донецкого облисполкома в
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1985 — 1986 годах. Теперь мы имели хорошие контакты в Донецкой областной государственной администрации. Достаточно сказать, что мы имели доступ
к фактическим документам всех управлений администрации: к приказам, распоряжениям, входящей и исходящей корреспонденции, к документам организационного регламентирования: Положениям об Управлениях и отделах, к должностным инструкциям. Это
позволило установить фактический круг функций подразделений, их структуру, эффективность деятельности. Мы прослеживали результат — действие того или
иного распоряжения, указания, письма. Результаты исследования были представлены в форме таблиц с количественными оценками, которые вместе с подготовленными на их основе рекомендациями были переданы руководству облгосадминистрации. Результаты исследований, выполненных в эти годы, нашли отражение в монографиях «Управление экономическим
и социальным развитием области» (1987), «Организация управления народным хозяйством региона»
(1989), «Самоуправление и самофинансирование региона: теория и практика» (1994).
В эти годы определилась специализация наших
ведущих сотрудников: Л. Г. Червова — планирование,
инвестиции, Л. М. Кузьменко — региональные финансы, информационное обеспечение региона,
В. И. Ляшенко — малый бизнес, В. Н. Инякин — организация производства, С. Н. Кацура — проблемы приватизации, Н. И. Конищева — вторичные ресурсы и
экология. Активно включился в работу молодой сотрудник Сергей Баранов — проблемы инвестиций.
С этими силами мы вошли в исследование проблем государственного управления экономикой в Украине. Ситуация в начале 90-х годов была поистине
катастрофической. Переход к экономической системе
хозяйствования некоторые поняли как полную анархию
в экономике. Необходимо было выработать научные
рекомендации организации и методов оптимального
государственного участия в экономических
процессах. Это было крайне необходимо ввиду большой популярности теории А. Смита, гласящей, что «чем
меньше государства — тем лучше для экономики», и
теории «Шоковой терапии», якобы весьма эффективно примененной в некоторых странах.
В связи с этим мы исследовали роль государства
в экономике с древнейших времен до современности,
критически осмыслили труды видных зарубежных и
отечественных экономистов. Изучены были также Конституции ряда развитых стран. В результате было показано, что с самого своего появления государство в различных формах активно участвовало в экономической
жизни общества. Такова объективная необходимость.
Вторым направлением исследований было изу-

чение государственных и правительственных материалов Украины, опубликованных в 1991 — 1998 годы:
планов, программ, законов, указов, распоряжений и
сопоставление их с фактическими процессами в экономике. Таким путем мы пытались установить адекватность и действенность различных решений. Здесь
неуместно перечислять отдельные промахи, но исследование показало неподготовленность высшего руководства к работе в новых условиях, переоценку
западного опыта и неучет менталитета народа, нерешительность в проведении реформ, уход от решений.
В результате этого исследования был разработан ряд
концептуальных материалов: Концепция государственного управления экономикой, Концепция государственной экономической политики, Концепция государственной региональной политики. Обобщением
результатов этих исследований явилась монография
«Государственное управление экономикой в Украине:
опыт, проблемы, решения», вышедшая в 1999 году.
Не могу не вспомнить еще некоторые направления работы нашего отдела — это работы для угольной
промышленности, работы по региональным программам и работы по хозяйственным договорам. О работе
с машиностроительным заводом им. 15 летия ЛКСМУ
я уже писал. Большая работа была проведена с Черноморским судостроительным заводом (г. Николаев) в
1985 — 1990 годы. Ответственными исполнителями
здесь были В.Г. Иванов и П. Е. Михненко. В 1996 —
1997 годы мы выполнили большую работу по организации оперативного контроля и планирования для Саратовского авиастроительного завода. В 1989 — 1990
годах мы выполнили работу по совершенствованию
организации управления в Одесском облисполкоме.
Подробно хочу остановиться на Программах развития Донецкой области. В этих больших работах участвовала вся область, но начинать, координировать и
завершать выпадало в основном нашему отделу. Естественно, определенные руководящие указания давались
«сверху», в основном устно. На их основе мы составляли Методику работы, в которой указывались цели и
направления их достижения, способы оценки эффективности и затрат, временные ориентиры. Важной составляющей Методики были формы, в которых представлялись сведения о намеченных мероприятиях —
сущность, сроки, эффект, затраты, источник финансирования. После одобрения Методика тиражировалась
и раздавалась всем участникам работы во время организационного совещания в облгосадминистрации. Работа велась по отраслевому и территориальному принципам. В ней участвовали крупные предприятия, отраслевые Управления на территории области, научноисследовательские организации, города и районы области. Материалы принимала комиссия в облгосадми-
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нистрации, иногда мы в ней участвовали. Затем материалы поступали к нам и мы их сводили. Это была
кропотливая и весьма трудоемкая работа. Результаты
оформлялись как Региональная программа, которая
утверждалась Главой облгосадминистрации. Сводные
материалы с обоснованиями и таблицами направлялись
в Правительство с просьбой о финансовой поддержке.
Часто Глава Администрации лично докладывал Программу в Правительстве. Далеко не всё из таких Программ осуществлялось, но определенная польза от этой
работы была: была очередная встряска, люди начинали
думать и кое-что осуществлялось.
Угольная промышленность — традиционная сфера нашей деятельности. Мы участвовали в организации управления создаваемыми производственными
объединениями. Здесь возник чрезвычайно острый
вопрос о лишении шахт хозяйственной самостоятельности. Затем возникла острая проблема — как приватизировать производственные объединения: целиком,
как хотело Министерство угольной промышленности, или каждую шахту отдельно, как хотело Правительство. Наконец, при реструктуризации отрасли,
связанной с массовым закрытием шахт, мы проводили расчеты оптимального распределения между шах-
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тами общей суммы дотационных средств. В этом комплексе работ принимал самое непосредственное участие Александр Иванович Амоша, с 1995 года — директор Института.
Результаты этих исследований обобщены в монографии «Угольная промышленность: проблемы и
решения», вышедшая в 1999 году. В работах по угольной промышленности активно работали М. А. Маландин и Э. Ф. Теличкина. Она была бессменным посредником между нами и отделами Минуглепрома. В
этих работах участвовали кроме нашего еще многие
отделы Института — отделы А.И. Амоши, Н. И. Иванова, Н. Д. Прокопенко, сектор Г. В. Моисеева.
В одной статье, естественно, не ставилось целью
представить полный отчет о работе отдела за 25 лет.
Просто было приятно вспомнить о хороших прошедших годах и коллегах, их со мной разделявших. Хотелось также показать, как год от года повышался
научный уровень коллектива и уровень работ. Думается, что и коллегам, а может быть еще кому-нибудь
будет интересно узнать, чем мы жили эти годы. В конце 1999 года я расстался с Институтом, о чем сожалею по сей день, хотя контактов не теряю, доказательством чему эти размышления.
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ПАМ’ЯТАЙМО
ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ СЛУЖІННЮ АРМІЇ ТА НАУЦІ
25 лютого 2010 року на 84-му році пішов з життя наш колега, постійний автор журналу
«Економічний вісник Донбасу» з часу його заснування, кандидат економічних наук, полковник
Вагурін Володимир Афанасійович. Він розпочав свою трудову діяльність простим
робітником — працював слюсарем паровозного депо, трактористом й комбайнером. З липня
1944 року воював на фронтах Великої Вітчизняної війни, визволяв Люблін та Гданськ. З серпня
1945 року до листопада 1951 року був курсантом Ризького військово-політичного училища й
водночас навчався у Московському державному університеті імені М. Ломоносова на
економічному факультеті.
Значна частина життя Володимира Афанасійовича пов’язана з Донбасом. Довгі роки
він працював на посаді доцента в Луганському вищому військовому авіаційному училищі
штурманів імені Пролетаріату Донбасу, у Луганському філіалі Донецького інституту
радянської торгівлі, на кафедрі економічної теорії Луганського педагогічного інституту імені
Тараса Шевченка.
Ученому належать праці з актуальних питань політичної економії, економічної теорії. В
останні роки Володимир Афанасійович досліджував проблеми в галузі синергетики — теорії
самоорганізації складних систем на прикладі синергії сучасного суспільства, а саме —
синергією вартості та капіталу. Цій проблемі присвячені його останні статті, надруковані на
шпальтах нашого журналу, які він мріяв у подальшому втілити у чергову книгу. На жаль, особисто
йому не вдалося цього здійснити. Можливо, це вдасться його послідовникам та учням.
Співчуваємо рідним та близьким Володимира Афанасійовича Вагуріна — щирої людини,
учасника Великої Вітчизняної війни, відомого вченого, який прожив яскраве життя й залишиться
в пам’яті своїх колег та учнів.
Редколегія журналу
«Економічний вісник Донбасу»
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