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НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу

УДК 351.824.11 (477.6)
В. Н. Инякин,
кандидат экономических наук,
М. В. Леденева,
аспирант Института экономики промышленности НАН Украины,
г. Донецк

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В ЦЕНТРАХ
УРБАНИЗАЦИИ ДОНБАССА
Предоставление коммунальных услуг по централизованному водо-, тепло-, газо-, электроснабжению и водоотведению ещё недавно рассматривалось исключительно как обеспечение комфортных условий проживания.
Однако в настоящее время от предоставления этих услуг
зависит уже сама возможность жизнедеятельности в городах и крупных населённых пунктах с многоэтажной
застройкой. При отключении водоснабжения, канализации, теплоснабжения жизнь в многоэтажном доме становится невозможной. Многочисленные случаи крупных
техногенных аварий это неоднократно подтвердили.
Надёжность жизнеобеспечения в центрах урбанизации в решающей мере зависит от состояния основных фондов систем снабжения коммунальными
услугами, прежде всего водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Степень износа основных фондов ЖКХ увеличивается уже длительное время. Но
при этом имеется ввиду, как правило, увеличение износа по амортизации, то есть увеличение доли основных фондов, большая часть стоимости которых самортизирована. Такой износ имеет экономическое содержание, которое далеко не всегда соответствует реальному техническому состоянию потому, в частности, что срок службы разных элементов основных
фондов неодинаков и фактическая их загрузка в процессе эксплуатации очень различается.
Для оценки надёжности систем коммунального
жизнеобеспечения более содержателен показатель
доли ветхих и аварийных инженерных сетей. В эксплуатации таких сетей вообще не должно быть, поскольку их наличие грозит техногенными авариями. Но в
реальности наличие ветхих и аварийных сетей давно
устаревшего и выработавшего ресурс оборудования
— обычный и привычный факт. В результате не только
повышается риск техногенных аварий и катастроф, но
и растут потери ресурсов в результате утечек, снижается эффективность работы предприятий.

Между тем, проблеме снижающейся надёжности систем коммунального обеспечения уделяется очень
мало внимания, что свидетельствует о её недооценке
и связанных с этим угрозах жизнедеятельности. Это
подтверждается продолжающимся ростом удельного
веса аварийных и ветхих сетей, что обусловлено непринятием мер по обеспечению надёжности систем
жизнеобеспечения.
На экстремальный характер ситуации с состоянием инженерных сетей обращают внимание публицисты [2; 4] и исследователи [15; 16]. Специалисты
отрасли создавшееся положение экстремальным не
считают. Так, в решении коллегии Министерства по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины «О результатах работы жилищно-коммунального
хозяйства Украины в I полугодии 2009 года от
16.07.2009 г. №25 только отмечается, что «Не улучшается техническое состояние жилого фонда, объектов благоустройства, водо- и теплоснабжения и водоотведения, городского электротранспорта» [5]. Не упоминалось о проблеме снижения надёжности систем
коммунального жизнеобеспечения и на Парламентских слушаниях 11.06.2009 г.
Цель настоящей статьи — обоснование чрезвычайной оценки рисков обеспечения жизнедеятельности в отдельных центрах урбанизации Донбасса и Украины в целом, определение причин сложившегося
положения и возможных путей выхода из кризиса.
На конец 2008 г. в Украине в ветхом и аварийном
состоянии находилось: водоводов — 17229,4 км (32,2%
общей протяжённости); уличных водопроводных сетей
— 39890,9 км (38,5%); внутриквартальных и внутридворовых водопроводных сетей — 9342,5 км (36,6%)
[1]; канализационных коллекторов — 4657,1 км (31,4%);
уличных канализационных сетей — 7464,5 км (36%);
внутриквартальных и дворовых канализационных сетей
— 5147,6 км (35,4 %) [2]; тепловых и паровых сетей в
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двухтрубном исчислении — 5620,7 км (16,9) [3]. Кроме того, в эксплуатации находилось 16468 (22,8%) единиц котлов со сроком службы 20 и более лет [3].
Даже если допустить, что средние по Украине
уровни ветхих и аварийных сетей не представляют
особой опасности, то более высокие показатели должны внушать тревогу. В Луганской области доля ветхих и аварийных водоводов составляет 46,4 %, уличных водопроводных сетей — 62,5 %, внутриквартальных — 44,2 %; в Донецкой области соответственно
— 29,6; 50,9; 56,1 % [1, с. 9].
В Донецкой области из 28 городов в 7-ми доля
ветхих и аварийных водоводов превышает 50 %, в том
числе в г. Константиновке она составляет 84,6 %, в
г. Торезе — 83 %, в г. Ждановке — 93,8 % [6, с. 5]. В
13-ти городах Донецкой области больше 50 % доля
ветхих и аварийных уличных сетей, в том числе в г. Славянске — 80,5 %, г. Торезе — 86,5 %, г. Донецке —
88,7 %, г. Димитрове — 92,8 % [6, с. 5]. Также в 13-ти
городах более 50 % доля ветхих и аварийных внутриквартальных сетей, в том числе в г. Донецке — 89,9 %,
г. Димитрове — 96,1 %, г. Торезе — 80 % [6, с. 5].
Необходимо отметить, что протяжённость ветхих и аварийных сетей водоснабжения растёт непрерывно из года
в год: в г. Донецке с 2004 г. прирост уличных сетей
составил 28,7 %, внутриквартальных — 13,7 % .
Повышенный износ закономерно приводит к росту утечек. В среднем по Украине утечки и неучтённые потери воды по отношению к поданной в сеть
составили в 2008 г. 28,8 % [1, с. 21]. В Донецкой
области в среднем — 49,2 %, в 17-ти из 28 городов
— более 50 %, в том числе в г. Димитрове — 77,9 %,
г. Горловке — 67,5 %, г. Торезе — 71,5 % [6, с. 13].
Не лучше состояние канализационных сетей в
Донецкой области. На конец 2008 г. более 50 % доля
ветхих и аварийных коллекторов была в 9-ти городах, в том числе в г. Константиновке — 90,9 %, г. Донецке — 88 %; уличных сетей — в 10-ти городах, в
том числе в г. Донецке — 84,5 %, г. Димитрове —
86 %; внутриквартальных сетей — в 12-ти городах, в
том числе в г. Донецке — 87,8 %, г. Димитрове —
90,1 %, г. Красном Лимане — 100 % [6, с. 21].
Из вышеприведенных данных очевидно, что в отдельных городах Донбасса положение с состоянием
инженерных сетей угрожает нормальному обеспечению
жизнедеятельности, они могут внезапно полностью выбыть из эксплуатации — и обеспечение больших групп
потребителей полностью прекратится. И такие факты уже
имеются: с 2004 г. по 2007 в Донецкой области в разных
городах и районах сократилась протяжённость водоводов на 331,5 км, уличных сетей водоснабжения — на
337,7 км, внутриквартальных — 210,5 км. Количество
абонентов сократилось на 24122 ед. [7; 8].
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Причиной сложившегося положения является
отсутствие систематической деятельности по воспроизводству основных производственных фондов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Следует отметить, что вопросам воспроизводства основных фондов, эффективности инвестиционной деятельности не уделяют должного внимания ни исследователи, ни специалисты. Принятые и разработанные государственные и региональные инвестиционные программы не опираются на анализ предыдущей инвестиционной деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В результате, причины, вызывающие низкую эффективность инвестиционной деятельности, остаются и нет никаких оснований считать,
что их негативное влияние будет снижаться.
Обеспечение воспроизводства основных фондов
— обязанность собственников и субъектов хозяйствования. Основная часть имущества предприятий теплоснабжения остаётся в настоящее время в коммунальной
собственности, то есть в собственности территориальных общин, от имени и в интересах которых управление
имуществом осуществляют органы местного самоуправления. Эти органы непосредственно не осуществляют хозяйственную деятельность, а передают субъектам
хозяйствования имущество на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. За собственником остаётся обязанность контроля за использованием и сохранением принадлежащего ему имущества
(ст. 135 — 138 Хозяйственного кодекса Украины).
В обязанности субъектов хозяйствования входит
поддержание используемого в производственно-хозяйственной деятельности имущества в рабочем состоянии, обеспечение надёжности его работы. И осуществляться это должно за счёт собственных инвестиционных ресурсов соответствующих предприятий,
как это происходит в других отраслях.
Между тем, вопросу о мобилизации собственных инвестиционных ресурсов предприятий жилищно-коммунального хозяйства должного внимания не
уделяется. В настоящее время в качестве основных
рассматриваются три источника финансирования инвестиций: государственные средства, кредиты и частные инвестиции [9].
К собственным источникам инвестиционных ресурсов предприятий относятся, прежде всего, амортизация и прибыль.
Амортизационные отчисления по существу и назначению должны обеспечить воспроизводство изношенных основных фондов. Однако в современных
условиях эту функцию амортизационный фонд выполнить не может по двум основным причинам:
1. Первоначальная стоимость основных фондов,
исходя из которой определяется норма амортизации,
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вследствие инфляции всегда оказывается намного меньше восстановительной стоимости этих фондов. Стоимостная оценка имеющихся основных фондов в настоящее время существенно занижена, вследствие чего
объём амортизационных отчислений незначителен.
2. Практически повсеместно амортизационные
отчисления не накапливаются в амортизационном
фонде для целевого использования, а используются
на текущие нужды.
Тем не менее, значение амортизационных отчислений как источника инвестиций может и должно быть
повышено. Во-первых, на ряде предприятий целесообразно провести переоценку действующих и технически годных элементов основных фондов. Вследствие этого доля амортизации в себестоимости несколько возрастёт, что приведёт к увеличению объёма амортизационных отчислений. Во-вторых, необходимо обеспечить жёсткий контроль за целевым использованием амортизационного фонда и ввести санкции за нарушение такого правила.
Прибыль всегда рассматривалась как главный
источник инвестиций на развитие и расширение основных фондов предприятий. Однако в настоящее
время большая часть предприятий теплоснабжения
убыточна, причём уже длительное время. Тем не менее, некоторая часть предприятий имеет реальную прибыль, но, по имеющимся данным, большая её часть
используется на стимулирование, а не на инвестиции.
Так, по группе из 34 предприятий по данным за I
полугодие 2009 г. из 26 убыточных предприятий 14
предоставляли работающим социальные льготы несмотря на то, что в составе основных фондов имеются полностью самортизированные тепловые сети и
котлы. Из 8-ми прибыльных предприятий только 2
предоставляли льготы работающим, при этом одно —
очень существенные — 3311,94 грн./чел., имея при
этом 50 % полностью самортизированных сетей.
Из этого следует, что необходимо нормировать
распределение прибыли, установив высокий норматив (не менее 70 %) направления её на инвестиции.
Увеличение значения прибыли как источника
инвестиций возможно при увеличении её массы, то
есть при обеспечении прибыльности работы предприятий ЖКХ, но не за счёт увеличения тарифов, а за
счёт рационализации и снижения затрат.
Помимо мобилизации и увеличения собственных
инвестиционных ресурсов предприятий, дополнительные инвестиционные ресурсы могут быть получены:
а) за счёт привлечения средств частных инвесторов
или б) сдачи объектов ЖКХ в концессию; в) мобилизации дополнительных бюджетных средств; г) привлечения средств граждан; д) введения инвестиционной
составляющей в тарифы.

Попытки привлечь частных инвесторов в ЖКХ
предпринимались уже давно и не только в Украине, но
и в других государствах СНГ, а положительного опыта
до сих пор нет нигде [13; 14; 18 — 22]. В наших условиях у частных инвесторов возникает масса проблем,
одна из серьёзнейших — риск ответственности за обеспечение в случае аварии, который возрастает в зависимости от износа сетей и основного оборудования. Поскольку износ основных фондов ЖКХ в Украине в
большинстве регионов очень высокий и продолжает
возрастать, приход инвесторов маловероятен. Более
того, следует опасаться прихода неблагонадёжных инвесторов, которые могут либо довести системы коммунального жизнеобеспечения до полного разрушения,
либо поднять тарифы до неприемлемо высокого уровня. Отрицательный опыт в мире известен от Франции
до Южной Африки и Южной Америки.
Концессия также может быть интересна инвесторам только в том случае, если имущество находится в
хорошем состоянии. Но в современных условиях таких систем коммунального обеспечения практически
нет, проблема как раз заключается в том, как поправить положение. Таким образом, ожидать массового
прихода концессионеров также не приходится.
Мобилизация большего объёма ресурсов из бюджетов всех уровней теоретически возможна, но, учитывая множество иных нерешённых проблем, реально увеличение бюджетных ассигнований не может быть
значительным.
Привлечение средств граждан и введение инвестиционной составляющей в тарифы большого прироста инвестиций обеспечить не могут вследствие
низких доходов граждан.
Учитывая низкую надёжность систем коммунального жизнеобеспечения вследствие растущего износа основных фондов предприятий жилищно-коммунального хозяйства, необходимо максимально мобилизовать привлечение из всех возможных источников инвестиционные ресурсы на их восстановление.
Однако так не должно происходить в дальнейшем. В
перспективе основным источником инвестиций должны быть собственные ресурсы предприятий отрасли. Увеличение собственных инвестиционных ресурсов предприятий ЖКХ должно обеспечиваться не за
счёт роста тарифов, а за счёт рационализации затрат
на предоставление коммунальных услуг под строгим
контролем государства и общества.
Резервы абсолютного и относительного снижения расходов на производство и предоставление коммунальных услуг имеются. Так, удельный расход условного топлива на отпуск 1 Гкал по различным предприятиям отличается в пределах 30 — 40 % [3; 10].
Удельный расход электрической энергии на производ6
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ство 1 Гкал отличается уже в 2,4 раза [11], что можно
объяснить различиями в рельефе, этажности отапливаемых зданий, протяжённостью сетей.
Однако доля затрат на электроэнергию в себестоимости незначительна, тогда как топлива — более
50 %. Исходя из этого логически себестоимость тепловой энергии не должна существенно отличаться по
разным предприятиям, поскольку цены на топливо и
электроэнергию по регионам практически одинаковы.
Несмотря на то, что удельный расход топлива на
производство тепловой энергии по предприятиям по
отчётным данным отличается незначительно, (а топливо — главная составляющая материальных затрат
на производство) доля материальных затрат в общих
затратах на производство реализованной продукции
колеблется существенно — от 55,63 % до 83,1 % [11].
Второй по значимости составляющей в затратах
является заработная плата, доля которой колеблется
от 9,33 % до 25,13 %. Среднемесячная заработная
плата на 1 работающего по предприятиям различается
2,0 — 2,2 раза. При этом выработка на 1 работающего отличается в 7,4 — 8,6 раза, реализация на одного
работающего (Гкал/чел) — 8,2 раза [11]. Различия
очень значительные, и необходимо выяснить, насколько они объективны.
Доля амортизации в затратах по большинству
предприятий незначительна, колеблется от 0,21 % до
7,77 % [11], и такая существенная разница не может
быть естественной.
По некоторым предприятиям очень велика доля прочих расходов — до 21,1 %, что требует объяснения [11].
Расход тепловой энергии на собственные нужды
по отношению к объёму реализации тепловой энергии колеблется от 0,3 до 3,96 % — в 13,2 раза. Потери тепловой энергии к объёму реализованной колеблются от 5,55 до 30,59 % и более [11].
Специалисты обращают внимание на неоправданно высокие административные расходы предприятий
ЖКХ [12; 17].
На практике различия в себестоимости более
существенные: себестоимость 1 Гкал по предприятиям отличается в 2,23 раза (по другим данным — в 2,6
— 3,5 раза, себестоимость отопления 1 м2 — в 11,1
раза, подогрева 1 м3 воды — в 8,26 раз, производства 1 м3 горячей воды — в 3,16 раза [11].
Такая разница в себестоимости обусловлена различиями в расходах на оплату труда, административных и прочих расходах, обоснованность которых вызывает сомнения. Оценка рациональности повышенных расходов позволит выявить резервы снижения
затрат, реализация которых даёт возможность повысить прибыльность работы предприятий ЖКХ и увеличить объём собственных инвестиционных ресурсов.
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Названные различия невозможно признать естественными и экономически обоснованными. Такие же
различия имеются и по другим отраслям коммунального хозяйства. Всё это свидетельствует о том, что ни
сами предприятия жилищно-коммунального хозяйства,
ни собственники, ни органы власти не осуществляют
контроль за затратами, что создаёт условия для бесхозяйственности. Неоправданные расходы приводят,
с одной стороны, к завышению тарифов, а с другой
— к росту убытков, сокращению инвестиционных
возможностей предприятий.
Из вышеизложенного следует, что на предприятиях теплоснабжения имеются существенные резервы снижения затрат, реализация которых позволит
преодолеть убыточность, добиться прибыльной работы даже при существующих тарифах, повысит значение прибыли как источника инвестиций в воспроизводство основных фондов.
Только на восстановление имевшихся на конец 2008
г. ветхих и аварийных сетей канализации, водоснабжения и теплоснабжения по предварительной оценке необходимо 143 млрд. грн. Помимо этого необходимы средства на замену котельного оборудования, насосов, систем управления и другого оборудования. Насколько реально изыскать такой объём инвестиционных ресурсов
можно судить по тому, что в целом по Украине в 2008 г.
инвестиции в основной капитал составили 233,1 млрд.
грн., в том числе за счёт средств государственного бюджета — 11,6 млрд. грн., за счёт средств местных бюджетов — 9,9 млрд. грн. [23, с. 206]. На реализацию «Общегосударственной программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2009 —
2014 гг.» предусмотрено выделить 23,3 млрд. грн. (на
6 лет), в том числе на реконструкцию централизованных
систем водоснабжения и водоотведения — 1415,2 млн.
грн., на энергосбережение, развитие и реконструкцию
систем теплоснабжения — 2850,8 млн. грн.
Предварительная оценка возможностей привлечения дополнительных инвестиций на восстановление
основных фондов ЖКХ не позволяет надеяться на
получение их в необходимых объёмах. Следствием
этого неизбежно будет выход из эксплуатации систем
тепло- и водоснабжения, водоотведения. Этот процесс
остановить будет невозможно, но следует принять
меры по минимизации негативных последствий.
Неожиданный выход систем коммунального жизнеобеспечения может привести как к жертвам, так и к
социальным катаклизмам. Чтобы избежать этого, необходимо разработать план действий по постепенному сокращению обеспечения потребителей коммунальными услугами.
Прежде всего необходимо установить приоритет
систем коммунального жизнеобеспечения для поддер7
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жания жизнедеятельности каждого населённого пункта с учётом уровня надёжности, в качестве которого
следует принять величину доли ветхих и аварийных
сетей и объектов.
Наибольшее значение для обеспечения жизнедеятельности в современных городах с многоэтажной застройкой имеют канализационные системы, без которых жить в многоэтажных домах практически невозможно. Выход из строя канализации потребует отключения водоснабжения, последнее — отключение теплоснабжения. Всё это в зимнее время может привести
к перегрузке и выходу из строя систем электроснабжения. Основное внимание нужно обратить на поддержание в рабочем состоянии канализационных коллекторов, аварии на которых представляют наибольшую
угрозу. Следует принимать во внимание, что граждане
в индивидуальном порядке не смогут обеспечить в цивилизованных формах решение проблемы утилизации
продуктов жизнедеятельности, санитарной гигиены.
Второй по значению системой жизнеобеспечения
является водоснабжение. На случай неожиданного выхода из эксплуатации отельных участков водопроводных сетей, отключения отдельных домов, кварталов,
микрорайонов нужно предусмотреть технические решения по обеспечению аварийного водоснабжения, в том
числе и такие, что могут быть созданы заранее. Решения
о постепенном отключении потребителей от централизованного водоснабжения следует принимать с учётом
категории пользователей. Наибольшее внимание нужно
уделить обеспечению водоснабжением населения и некоторых бюджетных учреждений, а коммерческих
пользователей следует предупредить заранее.
Учитывая приоритет двух вышеназванных систем жизнеобеспечения и объёма средств, которые будут необходимы для продления их ограниченного функционирования, возможности направления инвестиций для модернизации систем централизованного теплоснабжения будут крайне ограничены (кроме собственных инвестиционных ресурсов предприятий).
В этих условиях разработка и реализация масштабных программ и проектов нецелесообразны. Решение проблемы обеспечения пользователей теплом следует в максимальной степени увязать с возможностями и стремлениями потребителей к самообеспечению.
Именно от централизованного теплоснабжения более
всего готовы отказаться многие пользователи, приняв
на себя финансирование создания автономных (коллективных и индивидуальных) систем отопления. Эту готовность и желание необходимо использовать, учитывая всё вышеизложенное. Более того, для желающих
целесообразно создать условия наибольшего благоприятствования, а для отдельных категорий — льготные
условия: для малоимущего населения, дошкольных

учреждений, школ, медицинских учреждений (бесплатная подготовка технической документации, льготное
кредитование приобретения оборудования и др.).
Развитие автономного теплоснабжения в настоящее время ограничено активным сопротивлением
теплоснабжающих предприятий, которые не желают
терять потребителей. Однако предприятия теплоснабжения будут не в состоянии поддерживать на должном уровне функционирование оборудования и инженерных сетей без инвестиций со стороны, а их не будет, по крайней мере, в необходимых размерах. С учётом этого в настоящее время целесообразно разрабатывать планы частичного и постепенного замещения
централизованного теплоснабжения автономным.
Помимо вышеназванных мер по повышению надёжности систем коммунального обеспечения жизнедеятельности необходимо усилить контроль за эффективностью разработки и реализации инвестиционных
проектов. Экспертиза инвестиционных проектов должна исключать использование устаревших материалов и оборудования. Необходимо также не только не
допускать завышения стоимости строительно-монтажных работ, но и обеспечить минимизацию затрат на
воспроизводство основных фондов.
Предложенные меры не являются исчерпывающими, они должны помочь в решении главной задачи: не допустить критического уровня деградации систем коммунального жизнеобеспечения.
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Инякин В. Н., Леденева М. В. Обеспечение
надёжности жизнеобеспечения в центрах урбанизации Донбасса
Выявлена тенденция ухудшения состояния систем
жизнеобеспечения — водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, которое в ряде городов достигло опасного уровня, при котором возможны масштабные техногенные аварии. Рассмотрены причины сложившегося положения. Обоснована необходимость принятия превентивных мер по минимизации ущерба в случае техногенных аварий, возможность мобилизации дополнительных инвестиционных ресурсов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства на воспроизводство
основных фондов за счёт рационализации расходов.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, надёжность жизнеобеспечения, инженерные
сети, воспроизводство основных фондов, автономное теплоснабжение, техногенные аварии.
Inyakin V. N., Ledeneva M. V. Providing of
reliability of life-support in the centers of
urbanization of Donbassa
The tendency of worsening of the state of the systems
of life-support is exposed — water-supply, which in a number
of cities attained a dangerous level which scale technogenic
failures are possible at. Reasons of the folded position are
considered. The necessity of acceptance of preventive
measures is grounded on minimization of harm in the case
of technogenic failures. Possibility of mobilization of
additional investment resources the enterprises of housing
economy is grounded on reproduction of capital assets due
to rationalization of charges.
Key words: housing economy, reliability of lifesupport, engineerings networks, reproduction of capital
assets, technogenic failures.
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ И МЕХАНИЗМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ
ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШАХТ УКРАИНЫ
Глобальный экономический и финансовый кризис в условиях транзитивной экономики требуют радикальной перестройки структуры топливного баланса
Украины, вовлечения в хозяйственный оборот вторичных природных и нетрадиционных воссоздаваемых
источников энергетических ресурсов, а также снижения энергоёмкости ВВП. Решение этих вопросов имеет
большое практическое значение для устойчивого социально-экономического развития государства, а также важное теоретическое значение. Обостряющиеся
противоречия между обществом и природой создают
угрозу исчерпания естественных ресурсов, необходимых для будущих поколений. Совокупность этих и ряда
других, не менее важных обстоятельств, стало предметом широких исследований в ряде отраслей науки.
Как показывает анализ [1; 2], большое значение в состоянии и развитии мировой экономики принадлежит
энергетическим ресурсам. Позиции, занимаемые углем в мировых энергетических ресурсах, остаются
достаточно надежными и имеют перспективу дальнейшего роста. Этому способствует не столько опасность
исчерпания запасов нефти и газа, сколько уникальные
природные свойства ископаемых углей, позволяющие
в кризисных ситуациях трансформировать его во все
модификации углеводородных соединений. В условиях тотальной глобализации мировой экономики использование этих свойств открывают широкие возможности для диверсификации энергетического рынка, расширения ассортимента и объема предлагаемого ресурса в качестве конкурентного аналога нефти и природного газа. Это может не только способствовать дальнейшей стабилизации рынка энергетического топлива,
но и создает условия для широкой конкуренции и ограничения возможностей монополизации рынка. В этих
условиях уголь имеет ряд преимуществ перед другими источниками энергетических ресурсов.
В Украине доля природного газа в структуре
потребления первичной энергии составляет 41 %, что
вдвое больше чем в среднем в мире, в странах ЕС и
больше чем во всех странах Восточной Европы. Из
использованных 220 млн. тонн у.т. только 45% получены из собственных источников Украины, энергоемкость ВВП Украины одна из наиболее высоких в
мире и достигает 0,76 кг у.т./долл.

На протяжении последних пятнадцати лет многочисленные попытки преодолеть кризисные явления в
угольной отрасли и изменить сформировавшиеся негативные тенденции результатов не дали. Намечаемые
программы развития отрасли, законодательные и нормативные документы, связанные с обеспечением устойчивой энергетической независимости Украины, не
срабатывают из-за хронического недостатка денежных средств в государственном бюджете и отсутствия
частных инвестиций.
Поэтому на первом этапе, предшествующем
широкой диверсификации энергетического рынка,
необходимо привести в соответствие собственные запасы сырья с топливно-энергетическим балансом
Украины и обеспечить устойчивую добычу угля в соответствии с планом перспективного развития государственной экономики.
Целью настоящей публикации является анализ
исходных позиций угольной отрасли к реформированию и выходу из стагнации.
Одним из важнейших факторов успешной экономической деятельности угледобывающих предприятий в условиях рыночной экономики является валовой объем производства (при наличии спроса), цена
на реализуемую продукцию и ее себестоимость. Важнейшими факторами, регулирующими спрос, остаются
структура топливно-энергетического баланса государства и структура предприятий ТЭК.
В сложившихся условиях, когда шахтный фонд
изнашивается, морально устаревает и не обновляется, угольная отрасль Украины находится на опасном
для государства рубеже.
Для оценки состояния экономики отрасли и ее
тенденций достаточно проанализировать ограниченное
число факторов, являющихся определяющими для валового объема и себестоимости продукции. Это интенсивность (темпы) отработки запасов угля, характеризуемая скоростью подвигания линии очистных забоев;
удельная линия среднестатистического очистного забоя как показателя потенциальной производственной
мощности для единицы используемой выемочной техники (при прочих равных условиях). Важной характеристикой являются условно постоянные расходы (электроэнергия, заработная плата, начисления на нее, амор10
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Рис. 1. Динамика изменения факторов, обуславливающих валовую добычу угля

тизация). Доход предприятия — основной источник
пополнения бюджета, измеряемый деньгами и определяющий в значительной мере экономическое состояние субъекта хозяйственной деятельности.
Рассматривая валовой доход как разность между
денежными поступлениями от реализации угольной продукции и затратами на ее производство, проанализируем последовательно как самостоятельный объект исследований массу добытого угля и доход от реализации товарной продукции как разность между себестоимостью
и оптовой ценой. При этом, не располагая данными для
расчета чистого дисконтированного дохода с помощью
стандартных методов, будем использовать отчетные данные в масштабе текущего времени.
Добыча угля, если пренебречь внутришахтными
и эксплуатационными потерями угля (а они значительны и колеблются в больших пределах) и добычей от
проведения выработок, то валовая добыча, оцениваемая шахтными маркшейдерскими службами, в простейшем виде может быть представлена как произведение сомножителей:
(1)
Q 0 = V0 Z 0 * r , m 0 ,

однако для сопоставительного анализа возможные
отступления от этого принципа, допущенные при составлении отчетных данных, в нашем случае принципиального значения не имеют.
Как видно из графиков на рис.1, тенденции изменения факторов, обуславливающих объем отрабатываемого угольного массива Q0 , на шахтах Украины за период с 2000 по 2009 г. с точки зрения возможности преодоления в отрасли устойчивого экономического кризиса оставались крайне неблагоприятными. Среднегодовые темпы сокращения протяженности линии очистных забоев (4,33%), хотя и были
ниже темпов роста скорости подвигания (5,11%), но
общая площадь выемки угля продолжала ежегодно
уменьшаться в среднем на 375,3 тыс. м2, что эквивалентно примерно миллиону тонн годовой добычи.
Темпы подвигания очистной линии забоев
(табл. 1) были обусловлены ростом доли КМЗ в общем числе забоев и увеличением среднемесячной
скорости их подвигания (с 30,3 в 2000 г. до 54,2 в
2008 г.), в то время как показатели работы среднестатистического забоя с индивидуальной крепью были
крайне низкими и в среднем за весь период составили около 38 тыс. т в год, когда этот показатель для
КМЗ составил 275,5 тыс. т в год [3].
Несмотря на это, преодолеть тенденции падения
валовой добычи из-за низкой продуктивности забоев с
индивидуальной крепью и вследствие систематического
уменьшения среднедействующего числа КМЗ (с 285 в
2000 г. до 189 в 2008 г.) оказалось невозможным.

где Q0 — масса добытого угля из очистных забоев, т; V0 и Z 0 — подвигание и суммарная протяженность линии подвигания очистных работ соответственно, м; r — кажущаяся плотность угольно-породной
смеси, т/м3; mo — средняя мощность пласта, м.
Следует заметить, что все эти величины, строго
говоря, должны вычисляться как средневзвешенные,
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010
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Таблица 1
Показатели работы КМЗ (Украина)
Доля в
очистной
добыче,
%

2,31

Средняя
нагрузка на
забой,
тыс. т
215,3

87,0

Среднесуточная
нагрузка,
т
614

27820

2,33

239,8

88,8

687

601,2

26994

2,34

252,4

90,1

728

42,4

621,6

26356

2,35

267,1

90,6

685

225

42,0

615,6

25855

2,36

270,9

91,7

772

61046

208

41,2

622,8

25659

2,38

293,5

92,6

837

2006

62069

198

39,3

657,6

25844

2,40

313,3

93,5

894

2007

58023

190

38,7

628,8

24335

2,38

305,4

93,8

859

2008

60538

189

39,6

650,4

25756

2,35

320,3

94,2

902

Скорость
подвигания ,
м

Площадь
выемки,
тыс. м 2

Удельная
добыча,
т/м 2

50,7

524,4

26587

271

47,9

580,8

63099

250

44,9

2003

61973

232

2004

60963

2005

Год

Добыча,
тыс. т

2000

61361

285

2001

64977

2002

Среднедействующие
число
линия
забоев
забоев,
км

Важной причиной затянувшейся стагнации отрасли стало нарушение главных принципов успешной
экономической деятельности — хотя бы простое воспроизводство производственной мощности шахт. За
рассматриваемый период общее число среднедействующих забоев сократилось с 527 до 283 (почти вдвое),
в том числе КМЗ с 285 до 189 (в полтора раза). Ряд
специалистов связывают это со снижением темпов
проведения подготовительных выработок и отсутствием средств на укомплектование оборудованием готовых очистных забоев.
В табл. 2 приведены общие показатели проведения вскрывающих и подготавливающих выработок в
угледобывающих предприятиях Украины [3].
Из анализа приведенных данных видно, что протяженность проводимых выработок систематически
падала с 2000 по 2006 г. со средними темпами 42,06
км в год, в последние два года протяженность проводимых выработок стабилизировалась, однако протяженность введенной в эксплуатацию линии очистных
забоев, как и воспроизводство числа очистных забоев, обеспечены не были. Объем проведения подготовительных выработок механизированным способом
снизился с 456,6 км в 2000 г. до 398,7 км в 2009 г.
Вместе с тем, обращает на себя внимание (табл. 2)
динамика роста добычи угля из подготовительных
выработок: при сокращении общей линии проведенных выработок на 30% масса добытого угля из подготовительных забоев увеличилась на 54%, т.е. общая удельная добыча, приходящаяся на один кило-

метр выработок выросла в 2,2 раза, что не могло,
кстати, не повлиять на разубоживание (засорение)
потока угля из очистных забоев.
Доход от реализации формируется под влиянием
множества факторов, оказывающих непосредственное
влияние на качество, ассортимент, объём товарной продукции, производственные издержки, спрос, состояние рынка энергетического сырья и т. д. Объектами нашего анализа будут интегрированные статистические
данные, в которые неявно включены такие неоднородные по составу факторы, как уровень технологии, состояние техники, маркетинг, индивидуальные характеристики горно-геологических и технических условий
и т.д. Таким образом, в данном случае объем реализации формально рассматривается как композиция выхода товарной продукции, оптовых цен, сформировавшихся на топливном рынке, и производственной себестоимости. При этом будут учтены марочный состав,
зольность и теплотворная способность угля.
Выход товарной угольной продукции обусловлен:
а) техническими характеристиками добываемого угля — зольностью органической части вынимаемого пласта, наличием и размерами в пласте породных включений в виде пропластков, степенью измельчения (ситовый состав), содержанием влаги и серы;
б) глубиной обогащения, эффективностью селекции органической составляющей из минеральной смеси в технологических операциях.
В масштабах отрасли на протяжении последнего
десятилетия остаются достаточно стабильными практи12

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

В. Н. Болбат, М. Е. Григорюк, С. С. Майдукова
Таблица 2
Динамика показателей проведения вскрывающих и подготовительных выработок на шахтах Украины

Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Проведено выработок

Протяженность введенной
линии очистных забоев

Добыто угля

км

%

км

%

тыс. т

%

637,7
643,5
497,5
467,7
438,8
427,4
416,4
446,8
445,9

100
101
78
73
69
67
65
70
70

45,3
48,8
40,8
46,9
36,4
35,0
32,9
38,2
29,9

100
108
90
103
80
77
73
84
66

8829
9239
10912
10302
13089
11792
13610
17528
13624

100
105
125
123
136
135
155
198
154
Таблица 3

Распределение добычи, себестоимости и цены товарной продукции за 2008 г.

чески все перечисленные факторы для того, чтобы пренебречь возможной флуктуацией отдельных показателей на части шахт либо обогатительных фабрик. Это
позволяет рассматривать динамические (временные)
ряды наблюдений на уровне отрасли независимыми от
внешних воздействий. Хотя, например, снижение спроса на угольную продукцию или колебание цен на энергетическое сырье, материалы, изделия, равно как и
другие глобальные процессы, оказывали влияние на
размеры доходов предприятий.
К настоящему времени в угольной отрасли выделились в самостоятельный сектор шахты, находящиеся в частной или акционерной собственности.
Оставшиеся в ведении Минуглепрома Украины государственные шахты крайне неоднородны по своим
техническим и экономическим параметрам. Они образуют статистическую совокупность, где преобладают заведомо нерентабельные предприятия. Это предопределено высокими условно постоянными затратами в производственных издержках (амортизация,
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электроэнергия, заработная плата и начисления на неё,
отчисления в пенсионный фонд, налоги и платежи в
бюджет, содержание зданий и сооружений).
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
из них себестоимость в среднем ниже на 56 грн. [3].
Данные об изменении этих показателей в границах
интервалов ранжирования среднегодовой добычи приведены в табл. 3 [4].
Из этих данных видно, что во всем диапазоне
роста (за исключением шахт с валовой добычей более 1000 тыс.т/год) средняя себестоимость угля в выборке превышает соответствующую ей оптовую цену
товарной продукции. Также видно, что более половины (53%) шахт находятся в диапазоне годовой валовой добычи ниже 300 тыс.т/год. Эти шахты, по-видимому, потребуют наибольших инвестиций при со13
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Рис. 2. График зависимости Со=f(Qo)

Таблица 4

Расчетные значения себестоимости угля

Диапазон изменения валовой добычи
угля, тыс. т

Средняя себестоимость, грн./т

1 — 50
51 — 100
101 — 250
251 — 500
501 — 750
751 — 1000
1001 — 2000
2001 — 3000

5911,8
378,4
363,4
198,8
93,1
57,5
114,1
53,5

хранении монотоварной ориентации, и поэтому потенциально могут стать номинантами для диверсификации в многопрофильное производство.
Эмпирическая зависимость себестоимости Со от
годовой валовой добычи угля Qo характеризуются
умеренной корреляционной зависимостью:
Co=7474Qo-0,4, грн./т.,
(2)
где 380 — это предел, к которому стремится себестоимость в рассматриваемом случае (2008 г.).
На рис. 2 динамика снижения себестоимости товарной продукции изображена графически как функция валовой добычи угля, а в табл. 4 приведены средние расчетные значения снижения производственной
себестоимости, отнесенные к величине диапазона валовой добычи угля в каждой выборке.
Из приведенных данных видно, что по мере роста
добычи себестоимость стремится к минимуму и, следовательно, дальнейшее снижение себестоимости в дан-

Приращение се бестоимости
на тонну увеличения валовой
добычи, грн.
120,65
7,57
2,42
0,80
0,37
0,23
0,11
0,05

ных условиях ограничено имеющимися технико-технологическими возможностями (скорость передвижения
выемочных комплексов, метанообильность, скорость
вентиляционных потоков воздуха и т.д.) предприятия.
Из приведенного выше графика (рис. 3) видно:
а) наличие на протяжении всего анализируемого
периода устойчивого тренда роста как оптовых цен,
так и себестоимости товарной продукции,
б) тенденция опережающего роста себестоимости продукции по сравнению с ростом цен на нее.
При этом разрыв между этими показателями не
линейный (рис. 4), в нем наблюдаются элементы цикличности, связанные, по видимому, с ростом спроса
на топливо в 2005 году. В целом — это отображение,
повторимся, неустойчивой экономики и отсутствия на
энергетическом рынке действующего закона либеральной рыночной экономики.
Для устойчивого воспроизводства линии очистных
14
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Рис. 3. График и таблица расчетных значений ∆Со=f(Qo)
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Рис. 4. Динамика оптовых цен и себестоимости товарной угольной продукции: ряд 1 — относительная
себестоимость, %; ряд 2 — относительная оптовая цена, %

забоев, а значит, обеспечения стабильной добычи угля, от
которой, как было сказано выше, обратно пропорционально зависят себестоимости товарной продукции, необходимы соответствующие темпы проведения подготовительных работ, о чем свидетельствует график на рис. 5.
Разумеется, причин, препятствующих выполнению этого требования, может быть много, однако непреложное требование подтверждается и показателями работы 24 шахт негосударственной формы собственности, где в среднем на каждую тысячу тонн
добычи угля проходят по 5,13 м выработок.
Общие результаты выполненного анализа, следует заметить, показывают, что конечной целью люЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

бого 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 уравнение (1), 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 Укра15
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Рис. 5. Динамика превышения себестоимости над ценой
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ины, находящихся в таком же интервале добычи (1 — 2
млн.т/год) скорость снижения себестоимости явно иная,
а темпы и объемы воспроизводства фронта очистных
работ несравненно выше (табл. 2). 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.
Что касается «балласта» (зола, влага, сера) в
добываемом угле, то они в условиях используемой
методологии установления цен на угольную продукцию (скидки-надбавки за технические показатели ка-

100 - Ad
Q1
= f( )
100
Qo

чества) существенно влияют не только на валовой
доход, но и на выход готовой продукции (рис. 6). Выход
товарной продукции (γ=(Q1/Q0)*100) по мере роста
содержания в угле беззольной массы (100%-Ad) в
среднем с 50 до 70% увеличивается с 43,8 до 70%
(без учета влаги и серы).
Заключение. Показано, что, оперируя наиболее
информативными, интегральными и доступными для
анализа показателями производственной деятельности
угольных шахт, вполне возможно оперативно оценить
исходное состояние каждого объекта хозяйственной деятельности в контексте его перспективности для инвестиций. Разумеется, надежная и всесторонняя оценка
нуждается в целостном, а значит, и более сложном ал16
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Болбат В. Н., Грігорюк М. Е., Майдукова С. С.
До питання щодо тенденцій і механізмів формування дохідної частини бюджету державних шахт
України
У статті розглянуто загальні тенденції розвитку
світового ПЕК і можливості вугільної галузі України
в сучаних умовах диверсифікувати ринок паливноенергетичних ресурсів. Виконано аналіз динаміки показників галузі за останні роки й розглянуто основні
чинники формування прибуткової частини бюджету
вугільних шахт, їх вплив на виробничу собівартість
товарної продукції. Зроблено висновки про необхідність інновації для переходу від екстенсивного
до інтенсивного розвитку економіки галузі.
Ключові слова: ПЕК, вугілля, дохід, валовий видобуток, інвестиції, диверсифікація, енергетичний ринок.

горитме как для получения критериальных оценок, так
и для вычисления возможных исходов при расчете матричных моделей с изменяющимися факторами.
В настоящей публикации схематично рассмотрен один из возможных подходов к формированию
инвестиционной стратегии в целях разработки технико-экономической программы изменения экономического положения угледобывающих предприятий.
Однако один из основных выводов — это то, что
в условиях Донбасса, где запасы угля сосредоточены в маломощных пластах, жизненный цикл узкозахватных выемочных комбайнов и передвижных механизированных крепей стремится к своему апогею, это
обусловлено как законами технической эволюции, так
и рядом специфических причин, в числе которых важную роль играют такие, как:
— исчерпание технических и организационных
возможностей дальнейшего наращивания скорости
отработки запасов (подвигание очистной линии);
— экстенсивный путь, по которому осуществляется совершенствование механизированных комплексов (увеличение массы, габаритов, энергоёмкости), что привело к исчерпанию возможностей отработки пластов малой мощности без вынужденных
присечек вмещающих пород;
— высокая стоимость комплексов: для компенсации затрат на приобретение и монтаж этой техники
необходим дальнейший рост нагрузки на забой (скорости подвигания), ограниченной не только возможностями техники, но и требованиями безопасности,
возможностями вентиляционных систем, потребностями в технологических перерывах и др.
Таким образом, явно назрела необходимость для перехода отрасли от экстенсивного к интенсивному развитию экономики и к инновационному развитию производства: а) с помощью нетрадиционных технологий преобразования угля в источники энергии, б) путем создания принципиально новых выемочных агрегатов, основанных на
традиционных способах разрушения угольного массива,
на маневренности, высокой скорости отработки запасов,
низкой энергоёмкости и металлоёмкости.

Болбат В. Н., Григорюк М. Е., Майдукова С. С.
К вопросу о тенденциях и механизме формирования доходной части бюджета государственных
шахт Украины
В статье рассмотрены общие тенденции развития
мирового ТЭК и возможности угольной отрасли Украины в складывающихся условиях диверсифицировать рынок топливно-энергетических ресурсов. Выполнен анализ динамики показателей отрасли за последние годы и рассмотрены основные факторы формирования доходной части бюджета угольных шахт,
их влияние на производственную себестоимость товарной продукции. Сделаны выводы о необходимости инновации для перехода от экстенсивного к интенсивному развитию экономики отрасли.
Ключевые слова: ТЭК, уголь, доход, валовая добыча, инвестиции, диверсификация, энергетический рынок.
Bolbat V. N., Grygoriuk M. E., Maydukova S. S.
About the question on tendencies and the mechanism
of formation of a profitable part of the budget of
Ukrainian state mines
In article the general tendencies of development of
world fuel energetic complex and possibility of Ukraine
coal branch in modern conditions to diversify the market
of fuel and energy resources are considered. The analysis
of dynamics of branch indicators for last years is made
and major factors of formation of a profitable budget
part at the coal mines, their influence on the industrial
cost price of a commodity output are considered.
Conclusions on innovations necessity for the transition
from extensive to intensive development of economy of
coal branch are drawn.
Key words: FEC, coal, income, gross production,
investment, diversification, energy market.
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МАЛИЙ БІЗНЕС ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Постановка проблеми. Подолання макроекономічної нестабільності й формування сталого економічного зростання пов’язано з ефективним використанням факторів виробництва — землі, праці, капіталу,
підприємницької активності. Розвиток підприємницької активності сприяє впровадженню інновацій, раціональному використанню ресурсів.
Але, не зважаючи на свої переваги, підприємства малого бізнесу більшою мірою, ніж великі, перебувають під впливом різних факторів, що стримують їх розвиток. Тому процес розвитку й виконання
малими підприємствами своїх функцій потребує всебічної підтримки й оптимізації управлінських рішень.
У цьому зв’язку виникає необхідність докладного вивчення, аналізу й оцінки тенденцій розвитку діяльності малих підприємств, тобто в сучасному суспільстві
статистичний аналіз стає основою для розробки управлінських рішень відносно малого бізнесу.
Аналіз останніх публікацій. Останніми роками іноземні й вітчизняні вчені приділяють увагу проблемам розвитку діяльності малих підприємств. Значний внесок у вивчення теоретичних основ малого
бізнесу зробили З. С. Варналій, В. І. Кредісов, В.І. Ляшенко [1 — 3]. Такі вчені, як О.І. Благодарний [4],
О.І. Карпова [5], у роботах приділяють увагу аналізу
окремих показників діяльності малих підприємств. Розробкою статистичних методів і моделей для аналізу
тенденцій розвитку малого бізнесу займаються такі
вчені, як А.В. Головач, В.П. Гранберг, А. М. Єріна,
І.Г. Манцуров [6 — 9] та інші.
Не зважаючи на значну кількість досліджень
діяльності малого бізнесу, залишаються недостатньо
розробленими напрямки статистичного аналізу основних показників діяльності малих підприємств у регіональному аспекті.
Метою статті є аналіз тенденцій розвитку діяльності малих підприємств Донецької області на основі
статистичних методів.
Основний матеріал. Малий бізнес постає повноправним структурним елементом економічної системи, одже сприяє подоланню диспропорцій на окремих сегментах ринку, активізації інноваційної діяльності, розвитку конкуренції, утворенню нових робочих місць, зниженню рівня безробіття.
В умовах розширення економічної самостійності
регіонів слід відзначити зростаючу роль малого бізне-

су для регіонального розвитку. Це обумовлено тим, що
малі підприємства максимально використовують економічний потенціал регіону, розвиваються в пріоритетних для регіону видах економічної діяльності. Підприємства малого бізнесу, добре володіючи рівнем попиту
на регіональних ринках, виробляють продукцію під замовлення. Вони мають значні конкурентні переваги,
маючи невеликі капіталовкладення на одного робітника. Також малі підприємства стабілізують ринок, залучаючи до обороту місцеві ресурси, сприяють розвитку
малих міст, зменшуючи транспортні витрати.
Аналіз основних показників діяльність суб’єктів
малого бізнесу Донецької області за 2000 — 2008 рр.,
показав, щo цей сектор посідає провідне місце в економіці України. Кожне десяте діюче мале підприємство країни розташовано в Донецькій області. За
кількістю малих підприємств, за чисельністю зайнятих у малому бізнесі й обсягу реалізованої продукції
(робіт, послуг) Донецька область посіла друге місце
після м. Києва.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності» від 18.09.2008 р.
№ 523 -VI, малими визначаються підприємства, у яких
середня чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції за цей період не перевищує 70 млн. грн. [10].
Зміна критеріїв визначення суб’єктів малого бізнесу спричинила непорівнянність показників 2008 і попереднього років. Головним управлінням статистики
в Донецькій області перераховуються показники останніх трьох років. Це здійснюється для забезпечення
порівнянності основних показників діяльності малих
підприємств за 2006 — 2008 років. Однак сьогодні
відсутня офіційна інформація щодо багатьох показників
діяльності малих підприємств. Основними показниками діяльності суб’єктів малого бізнесу області є
кількість діючих малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення, чисельність зайнятих на них робітників, обсяги реалізованої цими підприємствами продукції та валові капітальні інвестиції.
Динаміка основних показників діяльності
суб’єктів малого бізнесу області за 2001 — 2007 рр.
відображена на рис. 1.
Проведені розрахунки характеризують, що показ18
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Рис. 1. Темпи приросту основних показників діяльності малих підприємств Донецької області, 2001 — 2007 рр.
(у відсотках до попереднього року)

ники діяльності малих підприємств з 2000 до 2003 року.
зростали. Це пов’язано з прийняттям таких правових
актів: Законів України «Про державну підтримку малого
підприємництва» та «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого бізнесу», Господарського Кодексу, що сприяло легалізації діяльності
малих підприємств. У 2004 — 2006 роках спостерігається
зниження кількості діючих малих підприємств і чисельності зайнятих на малих підприємствах.
Динаміка основних показників діяльності
суб’єктів малого бізнесу області за 2006 — 2008 роки
наведена у табл.1 [11].
Наведені показники характеризують, що за
2006 — 2008 роки в середньому щорічно спостерігається зниження кількості діючих малих підприємств
на 10 тис. осіб наявного населення й середньорічної
чисельності зайнятих працівників на 5,9% і 0,7% відповідно. І це за умов збільшення розміру валових доходів від реалізації до 70 млн. грн. і зменшення чисельності наявного населення за цей період в середньому щорічно на 0,9%. Ці фактори, за логікою, мали
б збільшити кількість малих підприємств області на
10 тис. осіб наявного населення. Зниження кількості
малих підприємств області обумовлено нездатністю
сплачувати податки внаслідок втрати пільг, припиненням діяльності, а також перереєстрацією з юридичних
до фізичних осіб, за якими статистичний облік не
здійснюється. Зниження чисельності зайнятих на малих підприємствах області пояснюється тим, що з
метою отримання пільг підприємства реєструються як
суб’єкти підприємництва — фізичні особи (їх облік
здійснюють податкові органи). Також існує неофіційна
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зайнятість і спостерігається укрупнення стабільно працюючих малих підприємств, що перейшли до розряду крупних і середніх.
Слід також відзначити, що на початку 90-х років,
у період реформування економіки малі підприємства
були основними джерелами робочих місць. Однак
практика господарювання показує, що частка зайнятих на малих підприємствах у чисельності зайнятих в
економіці Донецької області у 2008 р. — 7,9%, а в
економічно активному населенні 7,5%, тобто незначна. У 2008 р. порівняно з 2007 р. частка зайнятих на
малих підприємствах в економічно активному населенні області знизилась на 1,3% (7,5/7,6=0,987, або
98,7%), що пояснюється скороченням числа зайнятих у малому бізнесі на 1,3% (169,3/171,6=0,987, або
98,7%).
Малі підприємства до 2003 року сприяли зниженню рівня зареєстрованого безробіття з 9,7% у
2000 році до 8,0% у 2003 році. Останніми роками, починаючи з 2004, чисельність зайнятих на малих
підприємствах і частка зайнятих на них в економічно
активному населенні області знижується, рівень безробіття також знижується, але вже в основному за
рахунок скорочення чисельності економічно активного населення й числа населення працездатного віку.
У 2008 року офіційний рівень безробіття незначно
збільшився, що обумовлено кризовою ситуацією.
Оцінимо інтенсивність розвитку діяльності малих
підприємств області на основі середньорічних темпів
росту кількості малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення й чисельності зайнятих на них. Так,
в середньому щорічно за 2006 — 2008 роки кількість
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Таблиця 1
Динаміка показників розвитку малих підприємств Донецької області за 2006 — 2008 роки
Показники

2006

2007

2008

Кількість діючих малих підприємств на 10 тис. осіб на явного населення, одиниць
Середньорічна чисельність зайнятих працівників, ти с.
осіб
Обсяг реалізованої продукції, млрд. грн.

61

63

54

171,6

168,9

169,3

29,82

35,45

41,29

3,27
1,19

2,17
1,24

4,71
1,05

15,6

15,6

16,1

11,3

10,9

10,0

Валові капітальні інвестиції, млрд. грн.
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування ,
млрд. грн.
Питома вага робітників малих підприємств у чисельності
зайнятих у підприємництві, %
Питома вага обсягів реалізації малих підприємств у обсягах реалізації суб’єктів підприємн ицтва, %

малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення знизилась на 5,9%, а чисельність зайнятих на них
знизилась на 0,7%. Зіставимо середньорічні темпи
динаміки кількості малих підприємств на 10 тис. осіб
наявного населення й чисельності зайнятих на них на
основі коефіцієнту випередження:

kвипер =

Міністрів підготував розпорядження «Про напрямки
щодо виконання Національної програми сприяння розвитку підприємництва в Україні». Ці законодавчі акти
передбачали пільги малим суб’єктам підприємництва,
сприяли активізації їх діяльності. Починаючи з
2004 року практично всі пільги для малих підприємств
відмінено, що й пояснює зниження інтенсивності росту обсягів реалізації продукції, робіт, послуг у 2004 —
2007 роках.
Слід відзначити, що перевищення частки зайнятих у малому бізнесі в загальній чисельності зайнятих
у підприємництві (у 2008 — 16,1%) над часткою реалізації продукції малими підприємствами в загальному обсязі реалізації суб’єктів підприємництва області
(у 2008 — 10,0%) характеризує низьку продуктивність
праці на малих підприємствах.
Процес розвитку малого бізнесу регіону характеризується непропорційним розподілом малих
підприємств за видами економічної діяльності. На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що в 2008 році у структурі кількості підприємств
малого бізнесу превалюють сфери діяльності невиробничого характеру, ті, що мають швидкий оборот
коштів, не потребують великих матеріальних витрат та
інвестицій: оптова та роздрібна торгівля (38,6%), операції з нерухомістю, надання до оренди й послуги юридичним особам (22,9%). Визначено, що в промисловості діє 11,9% всіх малих підприємств, а будівництвом займається 11,2% суб’єктів малого бізнесу. Подібна ситуація спостерігається за чисельністю зайнятих на малих підприємствах і обсягам реалізованої
ними продукції. Таким чином, основна кількість малих підприємств (відповідно чисельність зайнятих і обсяги реалізації продукції) припадають на сферу послуг

Т кільк
54 / 61
0,941
=
=
= 0,948 .
Т зайн
169,3 / 171,6 0,993

Можемо зробити висновки, що середньорічні
темпи зниження кількості малих підприємств на 10 тис.
осіб наявного населення випереджають середньорічні
темпи зниження чисельності зайнятих на них на 5,2%,
тобто спостерігається скорочення сегменту малого
бізнесу.
Останніми роками відбувається позитивна тенденція до збільшення обсягів реалізованої продукції малими підприємствами Донецької області. У 2008 році
малими підприємствами було реалізовано продукції,
послуг, виконано робіт на 16,5% більше, ніж у попередньому році, і на 38,5% більше, ніж у 2008 році.
Виконаємо дослідження інтенсивності розвитку
обсягів реалізації продукції, послуг, робіт у 2000 —
2004 роках і 2004 — 2007 роках на основі коефіцієнта
уповільнення:
k упов =

Т 2004- 2007 3 8575,5 / 6574,0 1,092
=
=
= 0,988 .
Т 2000 -2004 4 6574,0 / 4631,4 1,094

Тобто в середньому щорічно спостерігається
уповільнення росту обсягу реалізації у 2004 — 2007 роках порівняно з 2000 — 2004 роками на 1,2%. Це пов’язано з тим, що у 2000 році був прийнятий Закон
України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва. А в 2002 році Кабінет
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(торгівля, операції з нерухомістю, транспорт, готелі й
ресторани та інші), що пояснюється:
— значно меншими вкладеннями капіталу для
відкриття і функціонування підприємств сфери послуг
порівняно з виробничими підприємствами;
— швидким обертанням готівки;
— орієнтацією підприємств цих видів діяльності
на локальний попит;
— відміною пільг для підприємств виробничої
сфери;
— скасуванням державної монополії на торгівлю.
Оцінимо динаміку структурних змін у складі чисельності зайнятих на малих підприємствах області за
видами економічної діяльності на основі коефіцієнту
Гатєва: К Г =

å (d
å (d

1
2
1

- d0 )

Саме на ці аспекти слід приділяти найбільш уваги в подальших дослідженнях проблем розвитку малого бізнесу Донецького регіону.
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2

+ d 02 )

= 0,21,

де d1 и d 0 - питома вага певного виду економічної діяльності у 2007 і 2001 роках відповідно.
Значення цього коефіцієнта, що дорівнює 0,21,
характеризує помітні зміни у структурі чисельності
зайнятих на малих підприємствах за видами економічної діяльності за період 2001 — 2007років. Це пов’язано із змінами в чисельності зайнятих на малих
підприємствах, що здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі, операцій із нерухомістю,
будівництва, обробної промисловості.
За територіальним розподілом найбільша концентрація робітників малих підприємств спостерігається
у м. Донецьку (46,6%) всіх зайнятих у малому бізнесі
області, 10,5% — у Маріуполі, 6,7% — у Макіївці,
4,7% — у Горлівці, 4,5% — у Краматорську.
В умовах макроекономічної нестабільності і впливу негативних факторів необхідно розробляти такі напрямки підтримки малого бізнесу:
— систематизація законодавчої бази, розробка
спеціальних комплексних і цільових програм у цій
сфері;
— сприяння розвитку співпраці між малими і
великими суб’єктами підприємництва;
— стимулювання розвитку малого бізнесу в інноваційній сфері;
— забезпечення малих підприємств матеріальнотехнічною базою на пільгових умовах;
— збільшення обсягів пільгового кредитування
малого бізнесу за програмами міжнародних банків,
фондів розвитку й підтримки підприємництва;
— скорочення загального податкового навантаження за рахунок зниження ставок окремих податків,
звільнення від сплати деяких податків і платежів;
— розробка й реалізація програм підтримки малого бізнесу на державному й регіональному рівнях.
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Юріна Н. А. Малий бізнес Донецької області:
тенденції розвитку
Проведено дослідження особливостей і можливостей порівняльного аналізу показників, що описують діяльність структур малого бізнесу після
прийняття нової методики обліку діяльності цих
структур.
Використовуючи статистичні коефіцієнти випередження, вирахуваний цей показник для кількості малих підприємств на 10 тисяч наявного населення та
обсягів реалізованої продукції.
Визначено показники структурних змін чисельності зайнятих за видами діяльності.
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Ключові слова: малий бізнес, критерії визначення малого бізнесу, показники діяльності, динаміка
показників, чисельність зайнятих, обсяг реалізованої
продукції.

динамика показателей, численность занятых, объем
реализованной продукции.
Urina N. А. Small business of Donetsk area:
the tendencies of development
The research of features and opportunities of the
comparative analysis of parameters describing activity
of structures of small business after acceptance of a new
technique of the account of activity of these structures
is carried out(spent).
Using statistical factors of an advancing, this is
counted(reckoned) of parameters for quantity(amount)
of the small enterprises on 10 thousand cash population,
volumes of realized production
Is determined parameters of structural changes of
number engaged on kinds of activity.
Key words: small business, criterion of definition of
small business, parameters of activity, dynamics(changes)
of parameters, number engaged, volume of realized
production.

Юрина Н. А. Малый бизнес Донецкой области: тенденции развития
Проведено исследование особенностей и возможностей сравнительного анализа показателей, описывающих деятельность структур малого бизнеса после принятия новой методики учета деятельности этих
структур.
Используя статистические коэффициенты опережения, просчитано этот показатель для количества
малых предприятий на 10 тысяч наличного населения,
объемов реализованной продукции.
Определено показатели структурных изменений
численности занятых по видам деятельности.
Ключевые слова: малый бизнес, критерии определения малого бизнеса, показатели деятельности,

Стаття надійшла до редакції 16.02.2010
Прийнято до друку 30.04.2010

22

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

В. С. Северин
УДК 351.852 (477.62)
В. С. Северин,
аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України,
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СТРУКТУРА І СТАН ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Соціальна інфраструктура регіону є найважливішою функціональною підсистемою, що пов’язана з безпосереднім задоволенням потреб населення й одночасно
виступає елементом інфраструктури ринку. Через те,
що соціальна інфраструктура «безпосередньо забезпечує обслуговування різних потреб людини, її можна характеризувати як комплекс галузей народного господарства, що виконують соціально-економічні функції,
задоволення матеріальних і духовних потреб населення, створення нормальних умов життєдіяльності [1, с. 3].
Складовими соціальної інфраструктури є культура, мистецтво та освіта, головним завданням яких у
суспільстві є формування інтелектуальних, моральних
і духовних властивостей індивіда, що, з економічного
погляду сприяє якості робочої сили. Для названих галузей характерна схожа внутрішня структура з переважанням неринкового, так званого суспільного сектору, обмеженість можливостей приватної підприємницької діяльності, спільні принципи просторового розміщення інфраструктури [2, с. 5].
Значна кількість наукових та інших установ приділяє увагу вивченню проблем, що описують функціонування освіти та культури. Особливу увагу вивченню цих проблем приділяли Ю. Алексєєв, В. Геєць,
Б. Данилишин, М. Долішній, Е. Лібанова, В. Новіков,
Я. Остафійчук, Ю. Саєнко, Л. Шевчук, А. Ягодка та ін.
У процесі радикальних перетворень, що проводяться в Україні, у цих галузях з’явилися негативні
явища — різко скоротилася мережа об’єктів культурного призначення та шкіл, кількість відвідувань спектаклів та виступів. Зниження реальних доходів населення, зростання цін на квитки та друковану та періодичну літературу призвело до того, що люди повинні
обмежувати своє духовне дозвілля. Імпортовані з-за
кордону агресивні й спрощені форми масової культури все більше впливають на процеси формування єдиного духовного простору, утвердження гуманістичних
цінностей , високої моралі, національної самосвідомості та патріотизму.
Ураховуючи ці аспекти, що ще залишаються недостатньо дослідженими і потребують більш поглибленого вивчення методичними підходами до комплексної оцінки сучасного стану розвитку культури та
мистецтва, проведемо аналіз показників діяльності
підприємств цієї сфери з метою визначення стану
означеної проблеми.
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Населення Донецького регіону має давні культурні традиції, що об’єднують людей різних поколінь
та національностей.
Завдяки структурі закладів культури, що функціонує в Донецькому регіоні, населення області має високий інтелектуальний та духовний потенціал і робить
вагомий внесок у розвиток культури України [3, с. 1].
Закладами культури вважаються театри, філармонії,
організації телебачення та радіомовлення, демонстратори фільмів, видавництва, музеї, бібліотеки, заклади
культури клубного типу, цирки, парки культури та відпочинку, позашкільні заклади естетичного виховання й
дозвілля дітей та юнацтва, демонстратори кінофільмів.
Основну структуру установ культури області
описано в таблиці 1, яку сформовано на підставі статистичної звітності за 2008 рік [4].
Дані таблиці 1 свідчать про те, що кількісний
склад установ змінився з 1990 по 2008 рік в напрямку зменшення майже за всіма структурними складовими. Так, кількість бібліотек за названий період зменшилася на 239 (18,7%). Крім цього, також зменшився й бібліотечний фонд на 1,9 мільйонів видань (6,1%)
(таблиця 2).
На кінець 2008 року діяло 1039 публічних бібліотек, серед яких 3 — мають статус обласних. На
100 тис. жителів припадало 23 бібліотеки, а в1990 році
їх було 24. Бібліотечний фонд налічував 29,5 млн. примірників, а це значить, що на 1000 мешканців області
припадало 6560 примірників книг та журналів.
За рівнем забезпеченості масовими та універсальними бібліотеками в розрахунку на 100 тисяч
жителів перше місце в області належить Костянтинівському району (133,5), Добропільському (113,1),
Олександрівському (106,2), а найменше — місту
Кіровське та Маріуполь (по 6,9). Найбільший бібліотечний фонд, тобто примірників в розрахунку на 1000
жителів регіону, слід відзначити в Олександрівському (1445), Добропільському (1326) та Шахтарському
(1232) районах. Найменший показник в місті Докучаєвську (287).
Послуги бібліотек змогли одержати 1112,3 тисяч читачів області, яким видано 29564,4 тисяч примірників, що становить 27 примірників на одного читача. Найвищий рівень цього обслуговування населення належить місту Донецьку, у якому 193,6 тисячам читачів видано 5926,6 тисяч примірників. Це ста23
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Таблиця 1
Установи культури і мистецтва Донецької області
(на кінець року)

1990
Кількість масових і універсальних бібліотек
Кількість установ культури клубного типу
Кількість професійних театрів
Кількість концертних організацій
Кількість музеїв
Кількість демонстраторів фільмів
Кількість цирків
Кількість парків культури і відпочинку

1278
1015
5
1
7
1411
1
19

2000
1087
816
5
2
22
113
1
18

2007

2008

1059
700
5
2
23
65
1
16

1039
692
5
2
23
40
1
16
Таблиця 2

Основні показники діяльності установ культури і мистецтва Донецької області [4, с. 6]
(на кінець року)

Бібліотечн ий фонд, млн. примірників
Кількість місць у закладах клубного типу, тисяч
Кількість відвідувань теа трів на рік, тисяч
Кількість відвідувань концертни х організацій за
рік, тисяч
Кількість відвідувань музеїв за рік, тисяч
Кількість відвідувань кіносеансів за рік, тисяч
Кількість глядачів цирку, тисяч
ло можливим перш за все за рахунок зосередження
в місті значної кількості студентів вищих навчальних
закладів.
Різко змінилася кількість установ культури клубного типу, з 1015 до 692 (32%), і кількість місць у лекційних залах та залах для глядачів, з 333,8 тисяч місць
до 223,4 (33,1%). Найбільша кількість цих установ знаходилася як у 1990, так і в 2008 роках у місті Донецьку
(47), у них перебуває найбільша кількість місць (21679).
При визначенні рівня забезпеченості закладами культури встановлено, що на 100 тисяч жителів на кінець року
припадає в області 15,4 одиниць, кількість місць у закладах культури — 5 на 100 жителів.
Слід зазначити, що 534 (77,2%) з них підпорядковані Міністерству культури і туризму України та фінансуються за рахунок бюджету. Значна кількість їх (60,1%)
територіально знаходяться в сільській місцевості.
У закладах культури протягом 2008 року діяло
6,5 тисяч клубних формувань (колективів художньої
самодіяльності, гуртків, тощо), у яких займалися 127,5
тисяч учасників, з них — 73,6 тисяч дітей і підлітків
[3, с. 1].
У складі мережі музеїв області знаходяться 23
музеї, серед яких 9 історичних, 1 літературний, 7 крає-

1990

2000

2007

2008

31,4
333,8
910,8
842,3

26,2
263,7
435,5
904,1

30,1
226,8
495,3
758,1

29,5
223,4
474,9
699,9

844,3
44630
636,0

733,3
8210,8
154,1

812,5
1429,4
190,2

820.0
814,8
214,7

знавчих, 4 мистецьких та 2 музеї мініатюрної книги.
Музейний фонд на початок року становив 380,5 тисяч предметів основного фонду, збільшившись протягом року на 12,2 тисячі предметів. Відвідали музеї
820 тисяч осіб, а це на 7,5 тисяч більше, ніж у 2007
році. 379,8 тисяч (46,7%) відвідувачів становили школярі та студенти, а в цілому на кожну тисячу мешканців області припадало 180 відвідувань. У середньому в області один музей відвідали 35,7 тисяч чоловік,
найвищий цей показник в місті Донецьк.
У музеях значну увагу приділяють експозиційній
та виставковій роботі, що підтверджується показниками. Кількість експонатів основного фонду в музеях
області становить 380510 одиниць, з яких 51908
(13,6%) експонувалися протягом 2008 року. У тому
числі на виставках експонувалося в музеях 19784
(38,1%) експонатів і 5802 (11,2%) — поза музеями.
За 2008 рік усі музеї області організували 491
виставку, що в середньому становить 21,4 виставки
на один музей. Найбільше їх було проведено в таких
містах: Донецьк — 87, Краматорськ — 72, Маріуполь — 60.
Також музеї організовували виставки поза музеями: 19(82,6%) закладів організували 231 місце ек24
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спонування виставок поза музеями, а це склало в середньому 12,2 виставок на один музей.
Музеями області проведено 12835 екскурсій, що
в середньому склало 558 на один музей. Усього екскурсіями було охоплено 238,6 тисяч чоловік, з них
176,7 тисяч (74,6%) учнів, слухачів та студентів. Обслуговування 30,4 тисяч учасників екскурсій було
проведене за угодами [4].
Театральне мистецтво області представлено 5 професійними театрами: опери та балету — 1, драматичних та музично-драматичних — 2 і юного глядача та
ляльковий — 2. Кількість місць у залах театрів для
глядачів становила на кінець 2008 року такі показники: опери та балету — 970, драматичного та музичнодраматичного — 1505 і юного глядача та лялькового
— 675. А це значить, що ними було проведено 148,
672 та 779 спектаклів, які відвідали 76,2 тисячі глядачів в опери та балеті, 258,3 тисячі глядачів у драматичному та музично-драматичному і 140,4 тисяч глядачів театрів юного глядача та лялькового. Аналіз цих
показників свідчить про те, що наповнюваність глядацьких залів становила в театрі опери та балету —
52,1%, в драматичних — 49,8% і в театрах для дітей
— 53,0%.
У цілому слід відзначити, що розрахунки показують, що тільки кожний десятий житель області
відвідав в 2008 році театр [4, 32], а питома вага
сільських жителів у загальній чисельності глядачів
театрів склала 0,2% [4, с. 33]. Для сільських жителів
було підготовлено 6 спектаклів театрами для дітей, які
відвідала тисяча глядачів.
Діючі в області заслужений академічний ансамбль пісні та танцю «Донбас» та обласна філармонія підготували протягом року 1397 концертів,
якими було охоплено 699,9 тисяч слухачів регіону,
у тому числі для сільських жителів проведено 110
концертів та обслуговано 26,2 тисяч жителів. У розрахунку на 100 жителів в середньому припадає 15
відвідувань, що менше, ніж в 2000 році (18). Із загальної кількості концертів 707 було проведено для
дітей 698 філармоніями та 9 самостійними професійними колективами, всі — в сільській місцевості.
При цьому 205,6 тисяч слухачів — це діти, серед
яких 6,2 тисячі чоловік — слухачі самостійних професіональних колективів.
Донецький державний цирк надав глядачам області 160 спектаклів, кількість глядачів на яких склала 214,7 тисяч осіб. У розрахунку на 100 жителів це
становить лише 5 відвідувань та 4 спектаклі.
У літній період 2008 року в області функціонувало 16 парків культури та відпочинку, загальна площа яких — 790,6 га. Кількість об’єктів дозвілля на
кінець 2008 року становила 176, основна кількість з
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

них (162) розміщена на території парків. У складі
об’єктів дозвілля 166 атракціонів та 86 ігрових автоматів [4].
Більш ніж в 40 разів зменшилася кількість демонстраторів фільмів, тому майже в 55 разів зменшилася кількість відвідувань кіносеансів, що становить
відповідно 40 і 12994, але всі вони розміщуються в
міських поселеннях.
Робітники культури дбають про те, щоб притягати
до себе глядачів, але незважаючи на це значне розшарування громадян за рівнем доходу, недостатність або
повна відсутність фінансування витрат на утримання
закладів культури, особливо в сільській місцевості, значно впливають на кількість відвідувачів закладів культури. Також значний вплив чинить стрімкий розвиток
електронних засобів массової інформації.
Значний вплив на культурний рівень мешканців
регіону чинять телевізійне та радіомовлення обласної
телерадіокомпанії, загальний обсяг мовлення яких у
2008 році склав 3477 та 9112 годин відповідно.
Проведений аналіз свідчить про те, що в області
є значний потенціал для утвердження норм моралі, для
виховання глибоких та твердих переконань громадян,
а найголовніше — «це середовище, в якому вирощується і наснажується особистість» [1, с.15].
Необхідно при проведенні подальших досліджень
означеної проблеми проводити більш детальний аналіз у
напрямках визначення ступеня впливу окремих факторів
та закладів на культурний рівень населення регіону.
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Северин В.С. Структура і стан закладів культурної сфери Донецької області
У статті запропоновано дослідження структури
підприємств культури та мистецтва Донецької області
й показників, що описують їх діяльність. Цей підхід
сприятиме визначенню ступеня впливу цих закладів
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на індивідуальні та духовні характеристики людей, які
мешкають в цьому регіоні.
З’ясовано особливості функціонування цієї
підсистеми соціальної інфраструктури регіону на сучасному етапі ринкової економіки в Україні.
Ключові слова: заклади культури, індивідуальні,
моральні, духовні властивості індивіда, духовні потреби населення, особистість, ступінь впливу.

Ключевые слова: учреждения культуры, индивидуальные, моральные, духовные свойства индивида, духовные потребности населения, личность, степень влияния.
Severin V.S. Structure and state of
establishments of cultural sphere of the Donetsk
region
The study of structure of enterprises of culture
and art of the Donetsk region and indexes which
describe their activity is the purpose of the article. This
approach will render assistance to determination of
degree of influencing of these establishments on
individual and spiritual descriptions of people, which
live in this region.
The features of functioning of this subsystem of
social infrastructure of region on the real stage of market
economy in Ukraine are certain.
Key words: establishments of culture, individual,
moral, spiritual properties of individual, spiritual
necessities of population, personality, degree of
influencing.

Северин В.С. Структура и состояние учреждений культурной сферы Донецкой области
В статье предлагается исследование структуры
предприятий культуры и искусства Донецкой области
и показателей, которые описывают их деятельность.
Этот подход будет оказывать содействие определению
степени влияния этих учреждений на индивидуальные
и духовные характеристики людей, которые живут в
этом регионе.
Определены особенности функционирования этой
подсистемы социальной инфраструктуры региона на
настоящем этапе рыночной экономики в Украине.
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СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ
АГРАРНИХ КОРПОРАЦІЙ
України в СОТ потребують вирішення проблеми розвитку конкурентоспроможних організаційно-правових
форм в АПК, у першу чергу — аграрних корпорацій,
як найбільш адаптованих до жорстких конкурентних
умов глобального характеру. Це обумовило актуальність прогнозування їх розвитку та структури.
Мета статті — дослідити перспективи розвитку
корпоративних структур в аграрному секторі Луганської області з урахуванням екологічної й соціальної їх
спрямованості.
Основний матеріал дослідження. Створення
й функціонування корпорацій в аграрному секторі України сприятиме розвитку середнього малого бізнесу,
підвищенню зайнятості, економічному зростанню та
оздоровленню економіки в цілому, збільшенню податкових надходжень в бюджет за рахунок розвитку виробництва конкурентноспроможніх товарів, зменшенню залежності від імпорту.
Корпорація є зараз існуючою формою підприємницької діяльності. Її власниками вважаються акціонери, що мають обмежену відповідальність у розмірі
свого внеску в акціонерний капітал корпорації. Весь
прибуток корпорації належить її акціонерам. Виокремлюють дві його частини. Одна частина розподіляється
серед акціонерів у вигляді дивідендів, інша — це нерозподілений прибуток, що використовується на реінвестування. Функції власності та контролю поділені
між акціонерами (власниками акцій) і менеджерами.
Переваги корпорації є досить зрозумілими.
По-перше, корпорація є найефективнішою формою
організації підприємницької діяльності з огляду на реальну можливість залучення необхідних інвестицій.
Саме через ринок цінних паперів (фондову біржу) вона
може об’єднувати різні за розмірами капітали великої
кількості фізичних і юридичних осіб для фінансування
сучасних напрямків науково-технічного й організаційного прогресу, нарощування виробничого потенціалу.
По-друге, потужній корпорації значно простіше
постійно збільшувати обсяги виробництва або послуг.
Це дає добру можливість отримувати постійно зростаючий прибуток.
По-третє, кожний акціонер як співвласник корпорації несе лише обмежену відповідальність (за банкрутства фірми він втрачає тільки вартість своїх акцій).
Важливо й те, що окрема особа може зменшити свій

Постановка проблеми. Корпорації як різновид
об’єднань в галузі агропромислового виробництва сприятимуть його відродженню на якісно новій основі шляхом розбудови конкурентоспроможної галузі, здатної
забезпечити продовольчу безпеку, реалізацію експортного потенціалу країни та виведення її на рівень найбільш
розвинутих в аграрному відношенні країн. Створення й
розвиток корпорацій в АПК спрямовані на структурну
перебудову економіки та забезпечення стійкого зростання обсягів валового внутрішнього продукту.
Сьогодні великі корпорації стали фактично приватними урядами. Вони впливають на економічне, політичне, екологічне, соціальне становище багатьох країн.
Майже 10% корпорацій у світі дають 80% обсягу реалізації продукції та послуг і 90% прибутку [1, с. 10].
Відсутність комплексної правової структури корпоративного управління в Україні робить концентрацію власності ефективнішою [2, с. 12 — 13], оскільки це найкращий спосіб, у який власники можуть гарантувати управління фірмами в їхніх інтересах.
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.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Трансформація сільського господарства в агробізнес
є тенденцією глобалізації, а тому — неминучий для
України процес. Специфіка агробізнесу полягає в зміні
природних факторів за рахунок індустріалізації виробництва за умов його концентрації. Цей процес, поряд
із централізацією виробництва і капіталу, торкнувся
більшості країн, навіть з відсталою аграрною економікою. Найпопулярнішим на території СНД видом агробізнесової структури є конгломерація в формі агрохолдингів [3, с. 164; 4; 5; 6, с. 1].
Каталізатори корпоратизації — подальший розвиток фондового ринку та поширення різних видів
корпоративної форми організації бізнесу, в т. ч. в агропромисловому виробництві держави [5, с. 21; 7,
с. 14 — 16; 8, с. 41]. У сучасних умовах членства
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I сфера АПК – виробництво засобів
II сфера АПК – сільське господарство:
виробництва:
1) рослинництво;
1) хімічні засоби;
2) тваринництво;
2) технічні засоби;
3) боротьба з ерозійними процесами.
3) насіння й посадковий матеріал;
4) технології;
5) виробництво біопалива
та електроенергії;
6) будівельні матеріали тощо.
III сфера АПК – зберігання,
IV сфера АПК – невиробниАграрна
транспортування, переробка,
ча інфраструктура:
корпорація
торгівля:
1) готельний бізнес
1) зберігання продукції;
(в ареалах розташування відді2) транспортування;
лень корпорації);
3) переробка;
2) зелений туризм;
4) фасування;
3) підвищення кваліфікації та переквалі5) реклама;
фікація кадрів;
6) утримання торгівельних баз;
4) розвиток системи лазне-прачечного об7) торгівля в роздріб тощо.
слуговування;
5) фінансування об’єктів сільських фельдшерсько-акушерських пунктів;
6) фінансування сільських закладів освіти,
культури, спорту;
7) фінансування об’єктів ЖКГ тощо.
Рис. 1. Перспективні напрямки діяльності аграрної корпорації

тивне співіснування, взаємодоповнення й отримання
синергічного ефекту не тільки від взаємодії II і III сфер
АПК, а й від I і IV її сфер. Це можливо через спрямованість за перспективними напрямками діяльності аграрної корпорації (рис. 1).
I сфера АПК — виробництво засобів виробництва: хімічні засоби, технічні засоби, насіння і посадковий
матеріал, технології, виробництво біопалива та електроенергії з альтернативних джерел, будівельні матеріали тощо.
II сфера АПК — сільське господарство:
1) рослинництво: вирощування продовольчих
культур, в т.ч. за технологією органічного, екологічного землеробства, вирощування кормових, лікарських, декоративних культур, непродовольчих технічних
культур (медоносних для виробництва біопалива, фармакології, косметології тощо), культур на насіння.
2) тваринництво: виробництво продукції тваринництва, в т.ч. за технологією органічного, екологічного тваринництва; племінна справа.
3) боротьба з ерозійними процесами (робота
щодо лісосмуг, лісів, схилових земель, ярів, осушення, зрошення тощо).
III сфера АПК — зберігання, транспортування,
переробка, торгівля: зберігання продукції АПК, в т.ч. у
вигляді послуг; транспортування будь-якої дозволеної
продукції в будь-яких межах, в т.ч. у вигляді послуг;
переробка молока, м’яса, зерна, соняшника, яєць тощо,
в т.ч. на давальницькій основі; фасування продуктів переробки молока, м’яса, зерна, соняшника, яєць тощо,

власний фінансовий ризик, якщо купуватиме акції
кількох корпорацій. Кредитори можуть надати претензії
лише корпорації як юридичній особі, а не окремим
акціонерам як фізичним особам.
По-четверте, корпорація — це організаційно-правове формування, яке може функціонувати дуже тривалий період (постійно), що створює необмежені можливості для перспективного розвитку.
Корпоративна форма організації підприємницької
діяльності, як і всі інші, має відповідні недоліки:
1. Спостерігаються певні розбіжності між функціями
власності і контролю, що негативно впливає на необхідну гнучкість оперативного управління корпорацією. Розподіл функцій власності та контролю може призвести до
виникнення соціальних суперечностей (конфліктів) між
менеджерами й акціонерами корпорації.
2. Корпорація сплачує більші податки в розрахунку на одиницю отримуваного прибутку, ніж інші
організаційні форми бізнесу, адже оподаткуванню
підлягає спочатку отриманий корпорацією прибуток,
а потім — дивіденди акціонерів, тобто фактично існує
проблема подвійного оподаткування.
3. У корпоративній формі бізнесу існують потенційні можливості для зловживань з боку посадових осіб. Наприклад, керівництво корпорації може
організувати емісію акцій для покриття збитків, спричинених безгосподарністю певних структурних ланок.
Для підвищення роботи аграрних корпорацій нами
пропонується в сферу їх інтересів включити саме ефек28
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Рис. 2. Перспективна регіональна модель аграрної корпорації

кваліфікація кадрів; розвиток системи лазне-прачечного
обслуговування; фінансування об’єктів сільських фельдшерсько-акушерських пунктів; фінансування сільських
закладів освіти, культури, спорту; фінансування об’єктів
ЖКГ — газо-, водо-, теплопостачання за енергозберігаючими технологіями; транспортна і дорожня інфраструктура; власна мережа громадського харчування.
Підсумовуючи вищесказане, можна запропонувати власну розробку перспективної моделі аграрної
корпорації (рис. 2).
Задачі суб’єктів державної влади та суб’єктів гро-

зокрема у вигляді послуг; реклама власної продукції,
особливо екологічної та переробки, реклама неконкуруючих товарів інших виробників на транспорті, будівлях, спецодязі, продукції тощо; утримання торгівельних баз, зокрема за рядом позицій, орієнтованих на експорт; торгівля в роздріб, в т.ч. через систему фірмової торгівлі (продовольчі та супутні товари, зоомагазини) та супермаркети (власні та орендовані площі) тощо.
IV сфера АПК — невиробнича інфраструктура: готельний бізнес (в ареалах розташування відділень корпорації); зелений туризм; підвищення кваліфікації та переЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010
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ная сфера США: состояние и перспективы развития /
С. Горлов // АПК: экономика, управление. — 1999.
— № 9. — С. 41 — 44.

мадського контролю, зображені на схемі моделі, — в
нейтралізації виявлених і систематизованих нами негативних (і стимулюванні позитивних) характеристик аграрних корпорацій. З цими суб’єктами в аграрних корпорацях зв’язки побудовані на нормах права.
Координаційні зв’язки спостерігаємо в наукових,
консалтингових установах, у навчальних аграрних
закладах, в інших суб’єктах невиробничої інфраструктури АПК, фінансових установах, в т.ч. іпотечних,
суб’єктах I, II, III сфер АПК, аграрних посередників,
зовнішньоекономічних партнерів.
Субординаційні зв’язки — у координаційному
центрі з підрозділами I, II, III, IV сфер АПК. Прямі та
зворотні зв’язки аграрна корпорація відповідно формує без посередників зі споживачами.
Висновки і пропозиції.
Запропонована власна розробка перспективної
моделі регіональної аграрної корпорації в кінцевому
підсумку може стати й національною корпорацією, і
ТНК. Крім економічних, за нашими дослідженнями,
рекомендовані заходи матимуть значний позитивний
екологічний та соціальний ефекти.
Диверсифікація діяльності, замкнутий цикл виробництва та соціальна спрямованість цієї моделі аграрної корпорації дає підстави говорити про можливість отримання вищезазначених позитивних
наслідків від її функціонування та визнати це функціонування довготривалим, а аграрну корпорацію — конкурентоспроможною.

Ільїн В. Ю. Сучасні соціально-екологічні напрями розвитку аграрних корпорацій
У статті досліджено перспективи розвитку корпоративних структур в аграрному секторі Луганської області, зокрема проаналізовано галузеві особливості створення об’єднань підприємств корпоративного типу в
АПК; визначено пропорції розподілу в них складових
валового доходу, операційних витрат та чистого прибутку з метою підвищення екологічної й соціальної спрямованості розвитку аграрних корпорацій. Запропонована
власна розробка перспективної моделі регіональної аграрної корпорації соціально-екологічної спрямованості.
Ключові слова: соціально-екологічні напрями, аграрні структури, організаційно-правові форми, корпорація, інтенсифікація сільського господарства, ефективність.
Ильин В. Ю. Современные социально-экологические направления развития аграрных корпораций
В статье исследованы перспективы развития корпоративных структур в аграрном секторе Луганской
области, в частности проанализированы отраслевые особенности создания объединений предприятий корпоративного типа в АПК; определены пропорции распределения в них составляющих валового дохода, операционных расходов и чистой прибыли с целью повышения
экологической и социальной направленности развития
аграрных корпораций. Предложена собственная разработка перспективной модели региональной аграрной корпорации социально-экологической направленности.
Ключевые слова: социально-экологические направления, аграрные структуры, организационно-правовые формы, корпорация, интенсификация сельского хозяйства, эффективность.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Діяльність будь-якого
підприємства повинна бути зорієнтована на створення
такої системи управління, яка би дозволила найефективніше реалізувати соціально-економічні цілі навіть за
умов зміни факторів зовнішнього середовища через
пристосування до динамічних умов ринку. Ефективність
управління значною мірою буде залежати від системи
інформаційного забезпечення, тобто від організаційнофункціонального комплексу, що зможе забезпечити на
основі постійного моніторингу процес управління необхідною інформаційно-аналітичною та прогнозною
інформацією. Саме тому актуальною постає проблема
створення системи інформаційного забезпечення управління безпечною діяльністю підприємства.
Аналіз останніх досліджень. У сучасній економічній літературі сутність системи інформаційного
забезпечення управління безпечною діяльністю підприємства розглядається багатьма вченими. Так, І.А. Бланк,
К.С. Горячева, М.М. Єрмошенко, С.В. Капітула,
С.М. Шкарлет, О.І. Судакова у своїх працях визначають змістову наповненість системи, завдання інформаційно-аналітичного забезпечення, джерела інформації,
вимоги щодо її якості, а також пропонують базові моделі інформаційного забезпечення підсистеми управління окремими рівнями безпеки підприємства [1 — 6].
Більшість запропонованих моделей зорієнтовані на забезпечення реалізації системи інтересів підприємства в
умовах змінного зовнішнього середовища. Але треба
враховувати, що діяльність буде вважатися економічно
обґрунтованою, якщо витрати на забезпечення безпечного функціонування можна зіставити з досягнутим
результатом. Таким чином, відкритим залишається питання щодо створення системи інформаційно-аналітичного управління діяльністю підприємства, яка дозволить реалізувати власні інтереси за умов оптимального
обсягу витрат на її забезпечення.
Метою статті є моделювання інформаційної системи забезпечення оптимального безпечного функціонування підприємства в умовах змінного зовнішнього середовища.
Виклад основного матеріалу. Загальновизнана неможливість цілковитої захищеності діяльності
будь-якого підприємства від негативного впливу зовнішнього середовища, оскільки підприємство не може
здійснювати свою діяльність поза його межами. Саме
від якості системи інформаційного забезпечення даЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ними щодо змін у середовищі буде залежати достовірність управлінських рішень та ступінь їх реалізованості на окремому етапі розвитку підприємства.
Таким чином, для кожного підприємства особливого
значення набуває визначення видів інформації, що необхідна на різних етапах процесу прийняття рішення,
методів її збору, аналізу та використання.
Найоптимальнішим для вирішення цієї проблеми
буде створення інформаційної моделі процесу прийняття рішень щодо забезпечення належного рівня економічної безпеки підприємства, яку в загальному вигляді можна представити як систему «етапи процесу
прийняття рішень — цілі етапів — інформація, що необхідна для прийняття управлінських рішень — оціночні критерії» [7, с. 146].
Основними етапами процесу прийняття управлінських рішень за цією моделлю буде загальна характеристика стану економічної безпеки на певний час, аналіз
впливу на стан безпеки чинників або загроз, найвпливовіші з яких у подальшому будуть враховуватися при
розробці відповідних рішень, визначення можливостей
підтримання безпеки на належному рівні в перспективі.
На різних етапах процесу прийняття рішень повинні використовуватися відповідні джерела інформації: на етапі визначення оцінки рівня економічної
безпеки підприємства використовуються дані бухгалтерського, оперативного та статистичного обліку; на
етапі оцінки рівня впливу зовнішніх чинників на стан
безпеки — дані управлінського та маркетингового
аналізу, дані органів державної статистики тощо. Найчастіше для аналізу впливу на стан економічної безпеки підприємства нових чинників або загроз потрібна
додаткова інформація із нетрадиційних джерел: результати соціологічних обстежень, інформація спеціалізованих консалтингових та аудиторських фірм тощо.
Вибір джерела інформації буде визначатися цілями
управління та якістю одержуваної інформації.
Оціночні критерії в запропонованій системі будуть визначатися для кожного етапу окремо: для першого — прибутковість, платоспроможність, достатність наявних ресурсів; для другого — оціночні
критерії для кожної функціональної складової економічної безпеки та сукупний інтегральний показник стану безпеки; для третього — величина втрат унаслідок
дії загроз; для четвертого — усі перераховані критерії.
Таким чином, установлюється однозначна
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відповідність між окремими елементами інформаційної системи, що знижує невизначеність відносно обсягів, й видів необхідної інформації, що підвищує достовірність управлінських рішень.
За розглянутим алгоритмом можлива реалізація
й моделі інформаційної системи забезпечення управління безпекою підприємства в межах системи реалізації власних економічних інтересів.
В основу моделі закладено твердження про наявність для будь-якого підприємства ідентифікованої
системи реальних та потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру щодо реалізації його економічних інтересів. Якщо ефективність протидії загрозам внутрішнього характеру залежить тільки від
організації роботи самого підприємства, то загрози
зовнішнього характеру важче оцінити, тож, і протидіяти їм. Таким чином, існує практична необхідність в
оцінці впливу рівня безпеки зовнішнього середовища
підприємства на рівень реалізації його інтересів.
Визначимо рівень небезпеки зовнішнього сере-

0

Рис.1. Функція зміни безпеки зовнішнього середовища
підприємства

равління підприємства дозволяє вчасно усунути виникаючу небезпеку. Ураховуючи, що економічні інтереси підприємства не є незмінними та потребують постійного уточнення на кожному етапі його розвитку,
виникає необхідність у доданні показника процесу
реалізації інтересів
.

, де S —
довища підприємства як функцію
рівень безпеки середовища, значення якого будуть
коливатися в граничному діапазоні від 0 до 1 (рис. 1).
Якщо S=0, то це означає повну залежність
підприємства від дії зовнішніх факторів як наслідок
неправильного чи несвоєчасного реагування на них.
Якщо S=1, то це означає абсолютну безпеку зовнішнього середовища для функціонування підприємства,
і тоді загальний рівень економічної безпеки підприємства буде визначатися лише дією внутрішніх чинників,
на які легше впливати. Граничні значення S=0 та S=1
розрізняються рівнем небезпеки середовища, який
знижується за спрямованості S до одиниці.
Рівень безпеки підприємства не є статичною величиною, тож, його можна розглядати як функцію,
яка відображає ймовірність безпечного перебування
підприємства як системи в певному стані зовнішнього середовища. У цьому випадку зміна рівня безпеки
кількості небезпек

до сукупної величини інте-

ресів підприємства (І):
.

:
(2)

Для нової моделі можна визначити такі граничні
значення:
1) І=0, S=0, коли відсутній будь-який захист інтересів, тому діяльність підприємства не має сенсу;
2) І=0, S=1, коли підприємство функціонує за
умов повної безпеки середовища (що практично є неможливим). У цьому випадку не реалізується жоден з
інтересів підприємства, окрім досягнення абсолютної
безпеки, на який витрачається у весь прибуток.
Ситуація І=1, S=1 є неможливою через неможливість досягнення повної безпеки середовища з одночасним досягненням усіх інтересів, що можна пояснити виникненням нових видів загроз в процесі реалізації окремих інтересів підприємства.
Таким чином, графік функції залежності рівня
безпеки середовища та процесу реалізації інтересів
підприємства буде мати вигляд опуклої кривої, що
проходить через граничні точки (І=0, S=0) та (І=0,
S=1). Для отримання його точного вигляду треба експериментальним або розрахунковим шляхом установити третю точку графіку. А. Прохожевим та Г. Мінаєвим було отримано такі точки (І=0,53, S=0,51),
(І=0,54, S=0,61) (рис. 2) [8, с. 327; 9, с. 172].
Таким чином, можна отримати модель, що дозволяє встановити взаємозалежність реалізації інтересів
підприємства з рівнем безпеки його зовнішнього середовища через експериментальне отримання індексів
реалізації інтересів за умови заданих рівнів безпеки.
Оптимальною з погляду витрат на безпеку є зона, що
розмішена лівіше за точку екстремуму функції інтересів підприємства F(S,I).

розраховується як відношення

середовища

1
S

(1)

Треба зазначити, що у заданій моделі сукупність
інтересів підприємства вважається відносно стабільною величиною, що може бути прийнятим допущенням тільки на короткостроковий період. Зміна рівня
факторів небезпеки зовнішнього середовища або поява нових порушують рівновагу та знижують рівень
безпеки. Якщо S=0, небезпека середовища є максимальною, при S=1 — мінімальною, тобто система уп32
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Рис. 3. Залежність рівня витрат на безпеку та
реалізацію інтересів від рівня безпеки підприємства

Рис. 2. Залежність рівня реалізації інтересів від рівня
безпеки підприємства

Але для повного аналізу системи безпеки підприємства треба розглянути й функцію витрат на безпеку
F(Q,S), де Q — рівень витрат підприємства на забезпечення безпеки, S — рівень безпеки середовища. Тоді
в загальному випадку модель буде мати такий вигляд:
.

1
I,Q

F(S,Q)

(2)

В

0,5

Граничними значеннями за цією моделлю будуть
точки Q=0, S=0, коли відсутні будь-які витрати на забезпечення належного рівня безпеки, та Q=1, S=1, коли
підприємство увесь прибуток повністю витрачає на
забезпечення безпеки. Як і у випадку з функцією реалізації інтересів для побудови графіку достатньо експериментально встановити третю точку, але треба враховувати, що рівень витрат підприємства буде залежати в тому числі й від ефективності наповнення його
якісною інформацією щодо існуючих та можливих
загроз внутрішнього та зовнішнього характеру.
Більшість помилкових управлінських рішень у
сфері забезпечення безпечної діяльності пов’язана з
дефіцитом інформації щодо предмета рішення та його
наслідків, але й її надлишок не можна вважати позитивним фактом, бо за будь-яку інформацію потрібно
платити. Якщо очікувана вигода від придбання інформації перевищує очікувані граничні витрати (тобто
ОВ>ГВ), то таку інформацію необхідно придбати, в
іншому випадку (ОВ<ГВ) від її придбання треба відмовитися, бо очікуване значення результату в умовах
невизначеності буде залежати тільки від умов інформованості [10, с. 310 — 311].
Якщо вважати, що характер поведінки графіка
функції витрат на безпеку F(Q,S) тотожний до графіку функції інтересів F(S,I), то можна визначити оптимальний обсяг витрат на забезпечення безпеки за умов
досягнення заданої системи інтересів, якому буде відповідати точка перетину П (рис.3).
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Рис. 4. Приклад визначення рівня безпеки та реалізації
інтересів підприємства за визначеного рівня витрат

Отримана таким чином номограма «інтереси —
витрати — безпека» дозволяє визначити оптимальну
галузь функціонування підприємства. Наприклад,
підприємство для забезпечення своєї безпеки в змозі
витратити 25% свого прибутку. Тоді, відклавши по осі
Q значення 0,25, ми знайдемо на кривій F(Q,S) точку
А, яку проектуємо на ось S, тобто отримуємо рівень
безпеки, який можна забезпечити за даних понесених
витрат (приблизно 0,4) (рис. 4). Одночасно проектуємо точку А на графік F(S,I) та отримуємо точку В, яка
при проекції на ось I визначає рівень інтересів, який
буде в цьому випадку забезпечено (приблизно 0,5).
Отримана модель свідчить, що за умов збільшення
витрат на забезпечення безпеки за рахунок прибутку
збільшується рівень безпеки, однак коли витрати складають більше 40% прибутку, починає зменшуватися рівень
реалізації інших інтересів підприємства, що є небажаним.
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Таким чином, на підставі аналітичної інформації кожне підприємство за вказаною моделлю може створити
власну систему інформаційного забезпечення управління
безпечним функціонуванням за умов оптимального рівня
витрат з одночасною реалізацією низки інтересів.
Висновки. У зв’язку з неможливістю забезпечення повної захищеності підприємства від негативного впливу зовнішнього середовища існує практична необхідність
у створенні системи інформаційного забезпечення управління безпечним функціонуванням підприємства. Така
система повинна містити достатньої якості та кількості
інформацію щодо виникнення потенційних загроз та можливості їх впливу на реалізацію власних інтересів підприємства, методи оцінки такого впливу та систему коригуючих рішень. Модель «інтереси — витрати — безпека»
дозволяє на підставі аналітичної інформації визначити залежність рівня витрат на безпеку та реалізації інтересів від
рівня безпеки підприємства, тобто визначити оптимальні
умови функціонування підприємства.

— 288с. 10. Мельник Л.Г. Экономика информации
и информационные системы предприятия : учебн. пособ. / Л. Г. Мельник, С. Н. Ильяшенко, В. А. Касьяненко. — Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004.
— 400 с.
Дюбо О. М. Моделювання системи інформаційного забезпечення управління економічною
безпекою підприємств
У статті розглянуто питання інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування підприємств за умов
реалізації очікуваного рівня інтересів та оптимального
обсягу витрат на забезпечення економічної безпеки. Побудовано модель «інтереси — витрати — безпека», що
дозволяє будь-якому підприємству на підставі аналітичної інформації створити власну систему інформаційного
забезпечення управління безпечним функціонуванням.
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Дюбо О. М. Моделирование системы информационного обеспечения управления экономической безопасностью предприятий
В статье рассматривается вопрос информационно-аналитического обеспечения функционирования
предприятий в условиях реализации интересов и оптимального уровня затрат на обеспечение экономической безопасности. Построена модель «интереси — затраты — безопасность», которая позволяет любому предприятию на основании аналитической информации создать собственную систему информационного обеспечения управления безопасным функционированием.
Ключевые слова: интересы предприятия, экономическая безопасность предприятия, угрозы, информационное обеспечение.
Dyubo О. М. The modeling of informative
providing system of management of economic safety
on the level of enterprise
The article is devoted to the informative-analytical
providing of functioning of enterprises in conditions of
realization of the expected interests’ level and optimum
volume of expenses on the providing of economic safety
on the enterprise. It was built a model «interests —
expenses — safety» that allows any enterprise to create
own system of the informative providing of management
of economic safety.
Key words: interests of enterprise, economic safety
of enterprise, expenses, informative providing.
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ПРЕДМЕТ ПІЗНАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Вставши на шлях самостійного розвитку, у
1996 р. Україна обрала модель соціальної спрямованісті економіки. Цей напрям знайшов відображення
в таких основоположних документах, як Конституція
України, Послання Президента «Європейський вибір.
Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 — 2011 роки» та
інших [1; 2]. Проте наявність багатьох документів не
гарантує досягнення поставлених цілей, про що
свідчить реальний стан соціально-економічного життя
держави (див. таблицю).
Як свідчать дані таблиці, майже кожен п’ятий
українець проживає за межею бідності. Наслідками
економічної ситуації в країні є негативні демографічні
тенденції. В Україні найвища в Європі смертність та
один з найнижчих рівнів народжуваності в світі. Так,
в 2009 році коефіцієнт природного приросту населення країни складав -4,2 на 1000 чоловік. Не маючи
коштів на якісну медичну допомогу та продукти харчування, населення країни стрімко скорочується. За
період 2004 — 2009 рр. кількість населення України
скоротилось на 1317,9 тис. чоловік, що складає 2,8
%. Майнове розшарування, низькі якість життя і рівень
оплати праці більшої частини населення України не
відповідають характеристикам соціальної економіки.
Таким чином, побудова соціально орієнтованої економіки в Україні носить декларативний характер.
Упровадженню в життя принципів соціальної економіки перешкоджає безліч об’єктивних і суб’єктивних чинників, одним з яких є слабке теоретичне осмислення самого цього поняття. Тому систематизацію й розширення теоретичної бази соціальної економіки слід визнати актуальним завданням економічної
науки на сучасному етапі.
Різні аспекти соціалізації економіки завойовують
усе більше уваги вітчизняних і зарубіжних теоретиків

і практиків. Так, В. Єременко розглядає соціальну економіку в концепції еволюції соціально-економічних
систем [4].
Ю. Зайцев вважає процес соціалізації стратегічною необхідністю розвитку економіки України [5].
Н. Дєєва досліджує проблеми управління потенціалом соціалізації національного господарства [6].
О. Нестеренко розглядає соціальну економіку з позицій використання німецької моделі в Росії [7],
Ю. Князєв аналізує соціальну ринкову економіку з
позицій сучасності [23]. Прихильниками ідеї соціалізації економіки є відомі представники західної економічної думки. До таких належать Дж. Девіс і
В. Долфсма, що працюють над систематизицацією
течій та напрямів дослідження соціальної економіки.
М. Лутц вивчає природу й суть соціальної економіки. Т. Нітч аналізує історичні витоки її виникнення.
Варто визнати, що до сьогодні відсутні дослідження,
що дозволяють систематизувати вітчизняну економічну думку в контексті західної наукової школи, що
має глибші коріння та історію.
Метою цієї публікації є уточнення змістовного
аспекту предмета дослідження соціальної економіки
за допомогою поєднання думок вітчизняних і зарубіжних учених.
Історія соціальної економіки має декілька століть.
Можна передбачити, що за цей період розуміння предмета науки неодноразово змінювалося. Підтвердженням цього є наявність дискусії про те, хто стояв біля її
витоків. Так, В. Єременко та А. Тарасенко стверджують, що історічні корені теоретичного напряму, який з
часом отримав назву «соціальна економіка», сягають
30-их рр. минулого століття [8, c. 25]. Водночас представники американської школи вважають, що соціальна
економіка налічує як мінімум двісті років [9]. Вітчизняні й російські вчені називають основоположниками

Чисельність населення із середньодушовими загальними доходами в місяць,
нижчими прожиткового мінімуму [3]

2003
М лн. осіб

30,3

У відсотках до загальної
чисельності населення

65,6

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

2004
25,3
55,3

35

2005
23,1
50,9

2006
13,2
29,3

2007
8,1
18,1

І. О. Кірнос
теорії соціальної економіки представників австронімецької школи, у т.ч. Фрайбурзької [4; 7]. На Заході
вчені шукають історичне коріння соціальної економіки в працях К. Л. де Сисмонді, Т. Хоббса, Дж. Локка, Д. Юма, а також в німецькій і навіть давньогрецькій
філософії [10; 11].
Багато з тих, кого сьогодні відносять до першоотців соціальної економіки, такими себе не вважали.
Так, Ж.Б. Сея [12], П.Ж. Прудона, Л. Вальраса,
К. Маркса [13; 10] сьогодні зараховують до соціальних економістів, бо роблять висновки про погляди цих
учених з позицій сучасності.
Термін «соціальна економіка» (social economy)
змінювався терміном «політична економія» в різних
країнах при відображенні галузі знань, що вивчає зв’язки між економікою й суспільством. У Франції, наприклад, слідом за традицією, розпочатою А. де Монктрет’єном і Ж.Ж. Руссо, найчастіше використовувався термін «політична економія» аж до цього часу. Проте
в інших європейських країнах широко вживається
термін «соціальна економіка». У Франції ідеї соціальної економіки знайшли відображення у працях
Л. Ж. Дюбуа-Нанси [14] та К. де Ку [15]. В Італії
Л. Косса публікує працю із соціальної економіки [16].
У Німеччині в 1895 р. виходить трактат Г. Дітцеля [17].
Пізніше в Німеччині в 1918 р. публікується робота
Г. Касселя з такою ж назвою — «Theoretische
Sozialekonomik» [18].
Сьогодні соціальна економіка сформувалася як
наука і отримала визнання на Заході, зокрема в США.
У 1941 р. у Вашингтоні засновано Асоціацію Соціальної Економіки. Метою її створення є просування наукових досліджень з питань економіки, людської
гідності, етики й філософії. Члени асоціації досліджують етичні основи економічного аналізу, а також індивідуальний і соціальний вимір економічних проблем з
метою приведення економічної політики у відповідність
до невід’ємних цінностей людини та людського співтовариства [19].
У 1972 р. засновано Міжнародний інститут соціальної економіки, з 1974 р. почали виходити періодичні видання International Journal of Social Economics,
Review of Social Economy, The forum for Social
Economics, Socio-Economic Review. У Франції
Ш. Жид заснував журнал соціальної економіки Revue
des études cooperatives у 1921 р., який з 1986 р. став
Revue internationale de l’ économie sociale. В Украіні
також існує періодичне видання, що присвячене проблемам соціальної економіки, — «Демографія та соціальна економіка», засноване у 2004 р. Інститутом
демографії та соціальних досліджень НАН України.
На Заході загальна природа і, більше того, точне
визначення того, що називається соціальною економікою, є предметом численних дискусій упродовж декількох десятиліть. Інтерес становить еволюція по-

глядів і розуміння науки «Соціальна економіка» зарубіжною науковою школою.
Спочатку соціальну економіку вважали міждисциплінарною наукою. Так, Б. Петтман у 1977 р. описує її як міждисциплінарне вчення, що містить загальну аксіоматику для групи зв’язаних дисциплін.
На думку цього вченого, таке трактування не лише
робить соціальну економіку ширшою, ніж монодисципліна, але й ставить її на значно вищий рівень, ніж
мульті-, плюрі- і кроссдисциплінарне дослідження [20,
c. 11]. Дійсно, особливістю соціальної економіки є
наявність загальних проблем, що вивчаються іншими науками — соціологією, соціальною екологією,
соціальною філософією, соціальною психологією
тощо. Питання про те, чи дійсно ця наука перебуває
на вищому рівні, чи вона лежить в одній площині з
традиційною економікою тільки з ширшим колом питань, що вивчаються, є дискусійним.
Загальний предмет дослідження соціальної економіки та інших суспільних наук також бачить C. Бруїн. З
позицій автора, соціальна економіка як галузь знань
укорінялася в рамках соціології та економічних дисциплін, маючи міцні зв’язки з іншими науками. Вона є
концентрацією предмета дослідження за допомогою узагальнення багатьох наукових галузей і суспільних політичних програм. На думку С. Бруїна, соціальна економіка фокусується на економіці як на інституційному порядку в рамках суспільства й має зв’язки з промисловою психологією, соціологією зайнятості, діловим адмініструванням, дослідженнями трудових ресурсів,
науковим менеджментом, державним управлінням, екологією, дослідженням споживчої поведінки. Автор вважає, що всі ці дисципліни функціонально належать до
сфери дослідження соціальної економіки в рамках більш
широкого предмета — суспільства [21, c. 2]. Соціальна
економіка з’являється як суспільна наука, що має досить розмиті кордони дослідження. Визначальним пунктом у трактуванні С. Бруїна є розуміння економіки як
інституційного порядку, який зачіпає всі аспекти функціонування суспільства.
Таким чином, у 1970 — 1980-х рр. соціальну
економіку вважали міждисциплінарною наукою, інтегруючою галуззю знань, у центрі вивчення якої перебуває суспільство. Подальші десятиліття соціальна економіка розвивалася в різних напрямах, унаслідок того
сформувалося декілька підходів до її вивчення. Коротке викладення кожного з підходів, оскільки вони
мають принципове значення для розуміння предмета
дослідження соціальної економіки з позицій західної
школи, виглядає таким чином.
Систематизуючи існуючі думки відносно соціальної економіки, В. Долфсма [22] виділяє три підходи
до її вивчення. Перший розглядає концепцію рамок і
кордонів. У межах цього підходу, вважає автор, соціальні економісти заперечують факт можливості
36

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

І. О. Кірнос
відділення економічних цінностей від соціальних.
Згідно з їх поглядами, економічні стосунки формуються більш широкими соціальними відносинами. Це
розуміння дозволяє соціальним економістам розглядати всю економіку як фундаментально-соціальну. З
таких позицій світ соціальної економіки складається з
безлічі відносно окремих галузей, кожна з яких функціонує відносно автономним способом відповідно до
властивих їй принципів і цінностей. Кордони між цими
галузями перебувають у місцях зіткнення різних видів
людської активності, часто створюючи напругу й конфлікти в житті, які соціальні економісти прагнуть примирити. Узагальнюючи думку вчених, автор указує,
що соціальні економісти, які працюють у межах концепції рамок і кордонів, намагаються пояснити конфлікти, указуючи на роль соціальних цінностей і соціальних стосунків у визначенні цих меж.
Другий підхід підкреслює функціонування змішаного ринкового господарства в цілому, відміняючи розділення світу соціальної економіки на відносно окремі
сфери з кордонами між ними. Фокус зрушується на соціальні цінності й соціальні стосунки, що підкреслюються й рухаються всіма аспектами ринкового процесу. На
думку В. Долфсма, соціальні економісти стверджують,
що розуміння економіки як науки розподілу обмежених
ресурсів не може вміщати в себе глибшу природу економічної діяльності, ніж іманентно-соціальної.
Третій підхід систематизації будується на двох
попередніх і передбачає, що у відповідь на постулати
впливової концепції мейнстріма — природного процесу, що не має яких-небудь цінностей, соціальна економіка повинна застосовувати метод критики. Унаслідок цього в постулатах мейнстріма виникнуть внутрішні
протиріччя й конфлікт з емпіричними доказами. Автор указує, що в рамках такого підходу соціальна економіка пояснює помилкові концепції мейнстріма
відносно природи економіки. Цей критичний метод
інколи направлений у бік функціонування різних галузей або видів діяльності в рамках економіки, а інколи — на домінуючі концепції відносно економіки в
цілому, таких, як ідея того, що це для економіки просто ринковий процес. У будь-якому випадку третя стратегія передбачає, що уявлення людей про економіку є
центральними для економічної поведінки і, відповідно, пояснення соціальної економіки призводять до знищення помилкової системи цінностей в економіці [22].
М. Лутц пропонує концептуалізувати соціальну
економіку як економіку для загального блага, де останнє розуміється не з традиційної перспективи комуни, а з гуманістичного погляду [11]. Це визначення є
досить містким, водночас стислість допускає можливість різних трактувань, оскільки кожен по-своєму
розуміє «загальне благо».
Отже, у результаті еволюції соціальної економіки
як науки сталося значне розширення її наукової шкоЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ли. Було обрано нові напрями дослідження, розширено горизонти. У рамках сучасної школи соціальної
економіки виділилися різні напрями, включаючи інституціоналізм, марксизм, фемінізм, пост-кейнсіанство,
кантіантізм, солідаризм, нео-шумпетеріанство, енвайронменталізм і кооперативізм.
Теорія соціальної економіки розробляється у
вітчизняній науці порівняно недавно. Варто розглянути, чи збігаються погляди вітчизняних та зарубіжних
учених на цю галузь знань.
В.Єременко трактує соціальну економіку у вузькому розумінні: як науку, яка вивчає закони й закономірності «громадянського співробітніцтва», пошуку
«соціального консенсусу» та соціального компромісу
з метою досягнення «загального добробуту» [4, c. 27].
Більш широким розумінням соціальної економіки автор вважає соціально орієнтовану, державно-регульовану ринкову економіку. До кола наукової проблематики цієї науки В. Єременко та А. Тарасенко зараховують
взаємодію людини зі світом соціальної економіки, її соціально-економічну поведінку в цьому складному світі
та вплив світу на саму людину. Автори зауважують,
що не можна не включати до цієї проблематики взаємодію людського соціуму з навколишнім середовищем,
економікою як опосередковуючою системою між природою і суспільством [8, с. 17].
Таким чином, ключовими моментами в розумінні
згаданим автором соціальної економіки є питання громадської співпраці, соціального компромісу й загального добробуту. Важлива роль відводиться взаємодії
людини з природою. Повністю розділяючи погляд
В. Єременка та А. Тарасенко відносно змістовного боку
соціальної економіки, автор статті не погоджується з
твердженням науковців, що «соціально орієнтована, державно-регульована ринкова економіка» є ширшим розумінням соціальної економіки. Так, окрім соціально
орієнтованого ринкового господарства існує також
шведська модель економіки — держави загального
добробуту, яку справедливо зараховують до соціальної
економіки. Взагалі, усі без винятку західноєвропейські
держави вважають свої економіки соціальними, заснованими на взаємопроникненні ринкових і державних
початків і соціальної солідарності (соціальне партнерство). Отже, соціальна економіка є ширшим поняттям,
що включає різні типи господарських систем.
Деякі авторі бачать в соціальній економіці особливий тип господарської системі. Так, О. Нестеренко
вважає, що соціальна ринкова система — це для економіки особливий тип, що відрізняється набором соціально-економічніх інститутів, які спрямовують
функціонування всіх елементів цієї системі на реалізацію цілей соціальної справедлівості, захищеності
високого рівня і якості життя [7, c. 71]. Основним двигуном економіки в розумінні цього автора служить
набір соціально-економічніх інститутів, а головною
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хисника бідних», і це до цих пір найбільш помітний і
найменш суперечливий аспект найсучасніших течій у
соціальній економічній думці.
Таким чином, у трактуванні соціальної економіки
вітчизняними і зарубіжними вченими можна знайти як
схожість, так і відмінності. Загальною є її спрямованість
на розв’язання питань соціальної справедливості, загального добробуту, рівна питома вага соціальних цінностей поряд з економічними показниками. Відмінністю є
більш широке трактування зарубіжними вченими соціальної економіки як міждисциплінарного вчення з наявністю безлічі течій у межах дисципліни.
Спільним пунктом у розумінні соціальної економіки як вітчизняними, так і зарубіжними вченими є соціальна справедливість, громадянська співпраця, соціальний компроміс і загальний добробут. Такий порядок речей у суспільстві можливий лише за умови взаємної відповідальності громадян і держави стосовно один
до одного. Таким чином, узагальнюючи думки зарубіжних і вітчизняних учених, соціальну економіку можна визначити як економіку взаємної відповідальності
громадян і держави. Відповідальність у цьому розумінні
включає соціальне партнерство громадян і бізнесу в
частині готовності чесно платити податки і раціонально
ставитися до довкілля, проведення державою зваженої економічної й соціальної політики, що враховує інтереси всіх сторін, також як і створення умов для справедливої конкуренції й рівних можливостей для учасників бізнесу будь-якого рівня.
Викладене дозволяє дійти таких висновків. Поперше, розуміння соціальної економіки вітчизняною
науковою школою відрізняється від західної: на Заході
соціальна економіка трактується більш широко. Подруге, спроба з’єднати багато проблемних питань в
одне призвела до того, що концептуальні межі соціальної економіки умовні. По-третє, треба визначити,
що соціальна економіка — це економіка взаємної
відповідальності громадян і держави.
Питання концептуальних меж соціальної економіки залишається відкритим, і це стане темою подальших досліджень.

метою є досягнення соціальної справедливості й високого рівня життя. Безперечно, соціальна справедливість — це характерна риса соціальної економіки,
але зведення її до певного типу господарської системи обмежує коло аналізованих проблем, яке насправді
є набагато ширшим.
Багато хто визнає, що соціальна ринкова економіка — це економіка, що розвивається за законами ринку, але з урахуванням соціального компонента. При цьому соціальність трактується як характеристика суспільних зв’язків та соціальна справедливість. Так, на думку Ю. Князєва, у розумінні теорії соціальної ринкової
економіки термін «соціальна» вживається відразу в обох
його значеннях — як «цілосуспільна» (що характеризує суспільство в цілому) і як «соціально-структурна»
(що характеризує соціальну структуру суспільства і
взаємовідносини між різними соціальними шарами і
групами). Автор стверджує, що в застосуванні до ринкової економіки визначення «соціальна» вживається головним чином у значенні «соціально справедлива» [23,
с. 25]. Це розуміння соціальної економіки не обмежується типом господарської системи, а включає як
суспільство і взаємини, так і соціальну справедливість.
Повністю розділяючи цю думку, автор публікації зауважує, що погляди Ю. Князєва близькі розумінню соціальної економіки західною школою.
Отже, по-різному визначаючи соціальну економіку, усі без винятку автори згадують соціальну справедливість. Це природно, оскільки це питання спочатку було передумовою виникнення соціальних і морально-етичних течій в економіці. Соціальна справедливість
іманентна соціальній економіці.
На особливу увагу заслуговує погляд групи вчених, які розглядають соціальну економіку з позицій еволюції економічних учень. Вони вважають, що економічна наука ХХ ст. відійшла від соціальної проблематики,
проте й сьогодні існує значний шар соціального знання,
який прийнято називати соціальною економією і який лежить поза сферою економічної теорії [24, c. 160]. З цих
позицій соціальні напрями за рідкісним винятком не внесли помітного вкладу в розвиток економічної науки в
сучасному вузькому розумінні, проте зроблено багато
для визначення кола проблем, розв’язання яких ця наука покликана знайти [24, c. 174]. Ця думка цінна тим,
що пропонується вийти за межі традиційно прийнятих
понять економічної науки й звернутися до філософських
категорій, які дозволять визначити концептульні кордони
предмета дослідження соціальної економіки.
Соціальна економіка традиційно була економікою
соціальної справедливості, що враховує соціальні
цінності, включаючи свободу, людську рівність та економічну захищеність, а також питання майна, бідності,
розподілу багатства, робочих місць та екологічного
контексту майбутніх поколінь. Це наука про людський
добробут, що закликає державу прийняти функцію «за-
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Кірнос І. О. Предмет пізнання соціальної економіки
Розглянуто предмет пізнання соціальної економіки
та досліджено підходи до визначення її концептуальних меж. Унаслідок порівняння поглядів вітчизняних
та зарубіжних економістів визначено ширше трактування соціальної економіки західною школою. Запропоновано визначення соціальної економіки як економіки взаємної відповідальності громадян і держави.
Ключові слова: соціальна економіка, предмет
пізнання, соціально-орієнтована ринкова економіка, тип
господарської системи, соціальна справедливість,
соціальний консенсус, соціальне партнерство.
Кирнос И. А. Предмет познания социальной
экономики
Рассмотрен предмет познания социальной экономики
и подходы к определению ее концептуальных границ. В
результате сравнения взглядов отечественных и зарубежных экономистов определено более широкое трактование
социальной экономики западной школой. Предложено
определение социальной экономики как экономики взаимной ответственности граждан и государства.
Ключевые слова: социальная экономика, предмет
познания, социально-ориентированная рыночная экономика, тип хозяйственной системы, социальная справедливость, социальный консенсус, социальное партнерство.
Kirnos I. A. Object of cognition of social
economy
In the article the object of cognition of social
economy is scrutinized. The approaches towards defining
its conceptual borders are analyzed. Having compared
opinions of the national and foreign economists the
broader meaning of social economy by foreign scholarship
is defined. The definition of social economy as the
economy of the mutual responsibility both for government
and citizens is proposed.
Key words: social economy, object of cognition,
socially oriented market economy, type of economic
system, social justice, social consensus, social partnership.
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ОСВІТА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Вступ. Нові інформаційні технології, розвиток
сфери послуг, величезна роль освіти та знань у соціально-економічній системі суспільства по-новому
поставили проблему місця й ролі людини в суспільно-виробничому процесі. Розумінню й осмисленню
ролі освіти в цілому та вищої школи зокрема у відтворенні виробничих якостей людини сприяє теорія людського капіталу [1, с. 6].
Розвиток та нагромадження людського капіталу є
одним із пріоритетних завдань України. На думку економістів, це зумовлено щонайменше двома причинами:
1) за кількісного зростання освітнього рівня населення
погіршується якість освіти, про що свідчать і практики, і
науковці; 2) застаріла структура і технічна база економіки України потребує докорінної модернізації на основі
сучасної техніки й технології, що неможливе без відповідного рівня людського чинника виробництва. Перешкодою для такої модернізації може бути відсутність кадрів
відповідного рівня підготовки [2, с. 39].
Постановка проблеми. Утвердження в розвинених країнах світу нової тенденції, яка одержала назву «інтелектуалізація економіки», тобто базування економіки на знаннях, спрямовує на усвідомлення того,
що пошук ефективної моделі соціально-економічного
розвитку України необхідно вести у площині визнання теорії людського капіталу та реального запровадження її в практику ринкових перетворень [3, с. 187].
Людський капітал є об’єктом дослідження багатьох економістів сьогодення. У сучасному світі людський капітал є джерелом життєвої сили й розвитку будьякого підприємства й суспільства в цілому, є об’єктом
дослідження економістів сьогодення, отже, обрана тема
дослідження є актуальною.
Аналіз наукових досліджень і публікацій.
Методологічні, методичні та прикладні питання
багатопланової проблеми відтворення продуктивних
здібностей людей були й залишаються об’єктом активних наукових досліджень. Біля витоків теорії
людського капіталу стоять класики економічної думки: В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс [4; 5; 6;
7] та інші. Уведення поняття «людський капітал» у
науковий обіг пов’язано з іменами лауреатів Нобелевської премії з економіки — Т. Шульца і Г. Беккера [8; 9]. Різні аспекти цієї проблеми досліджували
вчені України: О.В. Ареф’єва, Т.В. Харчук, В.П. Ан-

тонюк, О.А. Грішнова, Д.П. Богиня, А.А. Чухно,
С.В. Мочерний, С.Ф. Клепко, Т. Кір’ян [1; 2; 10; 11;
12; 13; 14; 15] та інші. Значний внесок у розробку
зазначених проблем зробили вчені Росії: М.М. Крітський, В.І. Марцинкевич, І.В. Соболєва, Ю.А. Корчагін [16; 17; 18; 19] та інші.
Мета статті — розглянути та узагальнити ідеї, положення щодо терміна «людський капітал», які є в економічній літературі, ролі освіти як фактора формування
людського капіталу. На наш погляд, у дослідженнях щодо
теми людського капіталу є певні протиріччя. Ми намагаємося їх врахувати в процесі викладення матеріалу.
Викладення основного матеріалу. Під людським капіталом розуміють надбані знання, навички, мотивацію й енергію, якими наділені індивідууми і які
можуть використовуватися для виробництва товарів і
послуг. Найважливішими формами вкладень у людину прийнято вважати загальну й професійну освіту,
охорону здоров’я, міграцію, доступ до інформації. Освіта й підготовка на виробництві збільшують обсяг
людського капіталу. Охорона здоров’я, скорочуючи
захворюваність і смертність, збільшує термін і інтенсивність використання здібностей людини. Міграція й
володіння інформацією сприяють переміщенню людини в райони, де її праця оплачується найкраще. Подібно до фізичного капіталу формування людського
капіталу вимагає значних витрат як від самого індивіда, так і від суспільства в цілому. Інвестування
здійснюватиметься лише в тому випадку, якщо воно
приносить певні вигоди. Вигода індивіда від інвестування в людський капітал виявляється в підвищенні
постійного доходу. У розвинених країнах відзначена
стійка залежність між рівнем освіти й доходом, що
отримується протягом всього життя [20, с. 207].
К. Маркс зазначав, що «под рабочей силой, или
способностью к труду, мы понимаем совокупность физических и духовных способностей, которыми обладает
организм, живая личность человека, и которые пускаются им в ход всякий раз, когда он производит какиелибо потребительные стоимости» [7, с. 178]. Він підкреслює також, що «способность к труду еще не означает
труд, подобно тому как способность переваривать пищу
вовсе не совпадает с фактическим перевариванием
пищи» [7, с. 184]. На засадах цього К. Маркс називає
капітал, який вкладений в людину, змінним капіталом.
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С. Мочерний відзначає, що в західній економічній
науці визначились два основні погляди стосовно концепції людського капіталу. Перша, яку представляли
вчені Мілль, Сей та ін., спирається на положення
А. Сміта про належність знань, майстерності, досвіду
людей до основного капіталу суспільства поряд з машинами, землею, спорудами. Друга, яку представляли вчені В. Сеніор, І. Фішер, Л. Вальрас та інші, що
капіталом є саме людина з набутими знаннями й навичками до праці. Недоліками теорії «людського капіталу», на думку автора, є: 1) Ототожнення витрат на
набуття освіти, кваліфікації працівника з капіталом. За
цієї умови капітал розглядають лише з погляду матеріально-речового змісту, ігнорують його суспільно-економічний аспект, тобто виробничі відносини між позбавленими засобів виробництва найманими працівниками і підприємцями-власниками (засобів виробництва і створеного продукту); 2) Нехтування фактом, що
затрати на освіту, отримання кваліфікації формують
лише здатність до праці, робочу силу відповідної
якості. Робоча сила набуває форми змінного капіталу
лише за умов перетворення її на товар, праці найманого робітника або службовця на капіталістичному
підприємстві або в установі. Якщо людина працює на
власному підприємстві, її здатність до праці перестає
бути змінним капіталом; 3) Ігнорування того, що перетворення набутих знань у капітал (певну кількість
акцій, яка дає змогу стати частковим співвласником
корпорації) вимагає, щоб найманий працівник постійно працював та ін. [21, с. 272].
Т. Кір’ян доводить, що «людський капітал» — це
соціально-економічна категорія, похідна від категорій
«робоча сила», «трудові ресурси», «трудовий потенціал», «людський фактор». Людський капітал у загальному вигляді можна розглядати як сукупність належних працівникові природних здібностей (здоров’я, творчі
схильності тощо), а також самостійно нагромаджених
(набутих у результаті життєвого досвіду) та розвинутих
ним унаслідок інвестування в освіту, професіональну
підготовку та оздоровлення. Обов’язковою умовою
використання людського капіталу є практична реалізація працівником своєї здатності до праці в суспільнокорисній діяльності, завдяки ефективній зайнятості, що
забезпечує отримання додаткової вартості й знаходить
своє виявлення в підвищенні доходів і соціального статусу працівника, зростанні прибутку роботодавця та
національного доходу країни [15, с. 73].
О. Рудакова, С. Клепко звертають увагу на швидкісну трансформацію нинішньої цивілізації в нову, так
звану постіндустріальну, або інформаційну цивілізацію, яка приходить на зміну індустріальній. Так, О. Рудакова зазначає, що сучасний економічний простір
іменують інформаційним або постіндустріальним. СьоЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

годні в світі все більше поширення отримує теза про
становлення в розвинених країнах так званої «нової
економіки», «економіки знань», заснованої на досягненнях інформаційно-технологічної революції. У доіндустріальному й індустріальному суспільствах основним джерелом економічного розвитку були матеріальні чинники. Становлення й розвиток постіндустріального суспільства базується на людському капіталі, «нова економіка» — на знанні як джерелі багатства суспільства. З виникненням глобальних ринків
знання стали чинником конкурентоздатної переваги
країни. В основі економічної потужності й конкурентоспроможності країни лежить праця десятків мільйонів
людей [22, с. 298 — 299]. Розвиток усіх видів виробництва, матеріального й нематеріального, свідчить про
зростання частки вартості знань у всіх економічних
категоріях: у ціні окремого товару — націнка за новизну, стиль, торговельну марку, професійний дизайн,
гарантії якості, страховки у вартості компанії — оцінка її інтелектуальних активів (вкладення в людський
капітал і дослідження та конструкторські розробки,
патенти, ліцензії, ноу-хау) і управлінського потенціалу
(кваліфікація менеджменту, стосунки зі споживачами
і постачальниками). Недавня криза фондового ринку
компаній «нової економіки» — лише одне зі свідчень
існування економіки знань [14, с.17].
Швидка зміна знань в усіх сферах потребує від
працівників постійного розширення свого світогляду,
підвищення майстерності, набуття нових навичок, оскільки зміна ідей, знань, технологій відбувається швидше,
ніж зміна поколінь. Люди, які не навчаються та періодично або постійно не підвищують свою майстерність, стають неконкурентними на ринку праці. Оскільки ринок
праці постійно звужується, то працівники змушені пристосовуватися до його викликів і навчатися все активне
життя. На сьогоднішній день вартість додаткового вкладання коштів у підвищення компетентності та майстерності невпинно зростає [1, с. 44].
О. Грішнова зауважує, що людський капітал —
це сформований і розвинений унаслідок інвестицій і
накопичений людиною певний запас здоров’я, знань,
навичок, здібностей, мотивацій, який цілеспрямовано
використовується в тій чи іншій сфері економічної діяльності, сприяє зростанню продуктивності праці й завдяки цьому впливає на зростання доходів свого власника, прибутку підприємства та національного доходу [10,
с. 55]. При цьому автор звертає увагу на кілька принципових моментів, що випливають з цього визначення:
по-перше, людський капітал — це не просто сукупність
зазначених характеристик, а саме сформований або розвинений унаслідок інвестицій і накопичений певний запас здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій;
по-друге, це такий запас здоров’я, знань, навичок,
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здібностей, мотивацій, який доцільно використовується для одержання корисного результату і сприяє зростанню продуктивності праці, тобто це реалізована, активна частина трудового потенціалу; по-третє, використання людського капіталу закономірно сприяє зростанню заробітків (доходів) його власника; по-четверте,
таке зростання доходів стимулює подальші інвестиції в
людський капітал, що приводить до подальшого зростання заробітків [10, с. 55 — 56].
О. Ареф’єва, Т. Харчук виділяють деякі зовнішні
та внутрішні протиріччя формування й розвитку людського капіталу в системі вищої освіти, а саме: між потребами суспільства в кваліфікованих спеціалістах і
набутим людським капіталом та його можливостями
щодо забезпечення умов для його накопичення: між
потребами ринку праці й незатребуваністю спеціалістів;
знецінення набутих раніше знань, умінь і навичок, з
одного боку, і скорочення пропозиції робочих місць,
які потребують висококваліфікованої праці, — з іншого; між необхідністю ефективного використання
людського капіталу в системі вищої освіти й недостатністю розробок методичних підходів до його оцінки;
між необхідністю формувати й розвивати людський
капітал в системі вищої освіти з урахуванням потреб
суспільства та умовами праці професорсько-викладацького складу, проблемами в оцінюванні результатів
їхньої діяльності, а також в організації та оплаті праці.
Невирішення цих суперечностей призводить до
зниження динаміки віддачі від інвестицій у вищу освіту, а також до того, що структура наявного освітнього потенціалу не відповідає структурі попиту на ринку праці і, зрештою, знижується мотивація діяльності
й адаптації викладачів до сучасних умов і потреб [1,
с. 101 — 102].
М.В. Довбенко в книзі «Сучасна економічна теорія. Економічна нобелелогія» зазначає, що зміни характеру сучасного виробництва й нові вимоги до знань та
кваліфікації зумовлюють визнати, що висока освіченість
— це необхідна база для досягнення кращих показників
виробничої діяльності. Більше того, Т.-В. Шульц уважав,
що малокваліфікований працівник стає капіталістом не
внаслідок дифузії (розпилення) власності на акції корпорацій (хоча такий погляд популярний). Відбувається
це шляхом здобуття знань і кваліфікації, які мають економічну цінність. Учений був переконаний, що неосвіченість
— найсерйозніший фактор, який гальмує економічне зростання [23 с. 183 — 184].
Приймаючи рішення про вибір освіти, людина
враховує альтернативну можливість заробітку протягом терміну навчання, а також прибутковість можливих інвестицій. Освіта впливає насамперед на соціально-економічні потреби, прискорюючи їхнє оновлення
та умови їхньої індивідуалізації. Відбувається радикаль-

на перебудова структури потреб, оскільки розширюється інформаційно-економічний простір, у якому працює суб’єкт виробництва. Новаторська діяльність у
розвиненому інформаційному просторі суттєво розширюється, якщо у виробничу організацію вмонтовано науково-освітні компоненти. Оскільки феномен
освіти багатогранний, багатоваріантний і багатовимірний, то ці якісні характеристики проектуються й на
сфери виробничої діяльності. Робота з великими масивами інформації потребує використання особливих
методологічних підходів. Їхня реалізація дає змогу
вирішити проблему перетворення інформаційного ресурсу та знань на людський капітал [1, с. 60].
На сучасному етапі докорінно змінилося уявлення про рушійні сили та співвідношення різних чинників розвитку, про роль і місце людини в цивілізаційному прогресі. Досвід економічно розвинених країн,
а ще більшою мірою країн, що здійснили економічний стрибок (у різні періоди XX сторіччя: Японія, Корея, Німеччина, Ірландія, Чехія, Угорщина, Словенія),
свідчить про вирішальне значення людського капіталу, якості робочої сили й мотивації ефективної праці.
Ця нова концепція, орієнтована на примат людського
розвитку, замінила застарілу, рушійною силою якої
було накопичення матеріального багатства. Саме
людський і соціальний капітал забезпечують нині найвищі темпи економічного зростання, і саме ті країни,
політика яких спрямована переважно на забезпечення
розвитку людського потенціалу, досягають на зламі
тисячоліть найбільших успіхів [24, с. 9].
Висновки. Економісти по-різному описують
структуру людського капіталу, але всі вони єдині в
тому, що визнають домінуюче значення освітнього чинника. Освіта є провідною галуззю виробництва людського капіталу, оскільки опосередковано сприяє
збільшенню капіталу здоров’я людини, поліпшенню
його соціального благополуччя, що, у свою чергу,
також сприяє економічному зростанню.
Роль і значення людського капіталу, якості населення багаторазово збільшується з огляду на системну
демографічну кризу та хвилю депопуляції, що охопила
чи не всі розвинуті країни світу. Україна також вступила у цей період свого розвитку. Усі демографічні прогнози свідчать про практичну неможливість подолання
тенденції скорочення чисельності населення в осяжній
перспективі. За прогнозами ООН у 2050 році на території України будуть мешкати 32,5 млн. чоловік [25,
с. 20], що у півтора рази менше ніж сьогодні (у 2006
році — 46,7 млн. чол, у 2007 році — 46,37 млн. чол., у
2008 році — 46,16 млн. чол., у 2009 році — 45,98 млн.
чол.) [26, с. 20]. Тому розвиток країни у цих умовах
визначається не екстенсивним зростанням робочої сили,
а її інтенсивним зростанням «людського капіталу».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ МАКРОЭКОНОМИКИ
Экономический анализ включает в себя как существенную составлющую математическое моделирование. Экономические процессы и явления,обладая
свойствами определенного качества (собственность,
обмен, распределение, экономические интересы и др.),
проявляются в количественной оценке (величины стоимости, процента, ренты, прибыли, норма процента,
прибыли, индекс цен, норма безработицы и др.). Роль
количественного анализа с усложнением экономических процессов и явлений становиться одной из важнейших в экономическом исследовании.
Особенность макроэкономического анализа заключается в том, что его сквозным моментом является
функционально-количественный анализ. И эту особенность необходимо реализовать в том числе и на лекциях по макроэкономике, применяя моделирование
макроэкономических процессов.
Моделирования на лекциях по макроэкономике,
по нашему мнению, обеспечит повышение их результативности. Студенты через инструменты моделирования рассматриваемых на лекциях вопросов теории
макроэкономики или макроэкономической политики
получают возможность наглядной интерпретации соответствующей информации.
Реализация метода моделирования на лекциях
требует специального изучения. Мы ставим целью
исследовать вопросы эффективности применения компьютерных технологий при изложении лекционного
материала по макроэкономике.
Математическое моделирование в анализе экономических процессов и прежде всего макроэкономики находит широкое отражение в экономической
науке. Необходимо особо отметить вклад английского
экономиста ХХ века Дж.М. Кейнса. Достижения в этой
области отмечены Нобелевскими премиями по экономике: Р. Фриш и Я. Тинберген (1969год), В. Леонтьев (1973 год), Л. Канторович и Т. Купманс (1975 год);
Т. Шульц и А. Льюис (1979 год), Л. Клейн (1980 год),
Дж. Стиглер (1982 год), Ж. Дебре (1983 год), Р. Стоун (1984 год), Р.Солоу (1987 год), М. Алле (1988 год),
Т. Хаавельмо (1989 год), Дж. Харсаньи, Дж. Нэш,
Р. Зелтен (1994 год), Р. Лукас (1995 год), Р. Манделл
(1999 год), Дж. Хекман и Д. Макфадден (2000 год),
Р. Ингл (2003 год), К. Грэнджер (2003 год), Ф. Кид-

ланд и Эд. Прескотт (2004 год), Эд. Фелпс (2006 год),
Л. Гурвиц, Э. Мэскин, Р. Майерсон (2007 год). Актуальность моделирования экономических процессов на
макроуровне подчеркивается тем фактом, что практически каждая вторая премия присуждена за разроботку
проблем количественного анализа макроэкономики.
Анализ с точки зрения методики моделирования макроэкономических процессов на лекциях, семинарах в литературе не находит широкого отражения. В научной и учебно-методической литературе дается интерпретация макроэкономических моделей в
ракурсе назначения того или иного издания
(В.Д. Базалевич, К.С. Базалевич, И.А. Кучерявенко,
Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова, А.А. Прохоровский и
др.). В процессе подготовки лекции по определенной теме макроэкономики целесообразно учитывать
предложенные в научной и научно-методической литературе модели макроэкономических процессов,
корректируя их соответственно содержанию, целям
и задачам темы лекции.
Математическое моделирование основывается на
том, что основные параметры экономики соизмеримы и устанавливают количественные зависимости
переменных величин, описывающие экономические
процессы [1]. Поскольку экономические процессы
качественно определены, то переменные величины отражают качество происходящих в экономике процессов, но не прямо, а опосредовано. Авторы макроэкономического анализа различают в составе переменных независимые и зависимые переменные. Независимые переменные реагируют на влияние внешних
либо внутренних «пружин» макроэкономического
процесса. Зависимые переменные, в свою очередь,
реагируют на изменения, происходящие в системе
независимых переменных.
Макроэкономические модели основываются на
балансовом методе, так как предполагается, что
экномика потенциально стремится к пропорциональности, что на всех рынках обеспечивается равенство
доходов и расходов, производства и объема продаж,
совокупного спроса и совокупного предложения, что
финансы отражают соответствие действий экономических субъектов в обороте фондов денежных
средств. На практике, в реальности, равновесие дос44
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тигается в динамике, экономика к нему постоянно
стремится. Необходимо отметить, что современная
экономика автоматически не может уравновешиваться, она включает в качестве субъекта государство,
которое призвано реализовать движение экономики к
равновесию.В результате решаются макроэкономические проблемы: занятости, экономического роста, уровня цен и т. д. [2].
Используемые в макроэкономике модели могут
быть статическими или динамическими. Статические
анализируют экономическую систему в определенный
период времени, динамические модели на основе исходных данных дают прогноз развития экономической
системы. Примером статического моделирования является использованне системы национальных счетов, что
позволяет определить значения макроэкономических
параметров за период с целью получения информации о
результатах функционирования экономики Динамические же модели представляют собой прогнозное моделирование экономических явлений и процессов на основе
определенных теоретических разработок.
Целями макроэкономического моделирования
являются определение оптимального (равновесного)
состояния экономики, к которому она стремится, а также
макроэкономическое прогнозирование, включающее
прогнозирование таких макроэкономических параметров, как национальный доход или валовый продукт,
уровень цен или инфляция, занятость или безработица.
Цели макроэкономического анализа носят социальный
и государственный характер, а значит, результаты макроэкономического анализа, моделирования макроэкономики должны быть предметом внимания представителей государственной власти в процессе формирования ими концепции макроэкономической политики и в
определении способов реализации этой политики.
При подготовке специалистов экономического
направления необходимо учитывать требования,
предъявляемые современной экономикой к экономической политике, которые связаны с навыками моделирования процессов [3; 4].
Макроэкономический анализ оперирует функциями как своим важнейшим инструментом. При построении макроэкономических моделей обычно используют четыре типа функциональных уравнений [3].
1. Поведенческие функции, выражающие сложившиеся в обществе предпочтения. Так, выявленную закономерность распределения домашними хозяйствами своего дохода между потреблением (C) и
сбережением (S) можно представить в виде следующих соответствующих функций: C = C(У) и S = S(У).
2. Функции, характеризующие технологические
условия производства, т.е. зависимость между количеством используемых факторов производства (труЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

да N и капитала K) и максимально возможным выпуском: У = У (N, K).
3. Институциональные функции, представляющие
институционально установленные зависимости между параметрами модели. Например, сумма налоговых
поступлений (T) есть функция от величин дохода (У)
и установленной соответствующим институтом налоговой ставки (Ty): T = T(У; Ту).
4. Дефиницийные функции, выражающие зависимости, которые соответствуют вербальному определению экономических явлений. Например, под совокупным спросом на рынке благ (АD) подразумевают потребительский спрос домашних хозяйств (C), инвестиционный спрос предпринимательского сектора
(I), государства (G) и заграницы (NE). Это определение можно представить в виде тождества y D C + I +
G + NE.
В анализе находят отражение и другие функции.
В частности функция потребления, рассматриваемая
с учетом склонности к сбережению: здесь отражаются автономное потребление (Ĉ ), предельная склонность к потреблению (MPC) и доход (Y). Потребление
возрастает от некоторого своего постоянного значения (Ĉ ) на величину дохода, скорректированного с
уччетом склонности к сбережению (MPC *Y).
Мы будем рассматривать применение моделей на
основе функции потребления, отражающей склонность
к сбережению.
Лекции по темам «Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроравновесие», «Потребление, инвестиции и сбережения в макроэкономике»,
«Денежный рынок и модель двойного равновесия: ISLM» и другим, подготовлены в том числе с использованием данной функции потребления на основе элементов компьютерных технологий (программы —
macro 1) [5].
Содержание функции потребления позволяет характеризовать наиболее полно совокупный спрос и
моделировать ситуацию с помощью графиков. Графическая интерпретация функциональных зависимостей и использование компьютерной программы позволяет на лекции наглядно и с экономией времени
донести до студентов экономический смысл сложных
процессов. Это дает возможность формировать и закреплять знания на уровне современных технологий
образования. Знания в данном случае подкреплены
не только аналитическими выкладками, но и ресурсом образного мышления.
Приведем примеры моделирования ситуации макроравновесия на основе подхода к данной проблеме
Дж.М. Кейнса. В его концепции независимой переменной является совокупный спрос, который зависит от
функции потребления. Точка равновесия может быть
45
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достигнута на разных уровнях (нижняя точка равновесия, высокая точка равновесия). Допускается также
ситуация неравновесия, из которой экономику может
вывести экономическая политика государства определенного типа (стимулирующая или сдерживающая).
Точка равновесия определяется в зависимости
от склоности к сбережению, что отражается в предельной склонности к потреблению (MPC), от величины национального дохода (Y) и автономного или
базового потребления (Ĉ ). Точка будет тем выше, чем
меньше склонность к сбережению, следовательно, чем
больше текущее потребление.
В программе macro 1 реализована рассматриваемая зависимость. При изложении этого вопроса на
лекции по теме «Потребление, инвестиции и сбережения в макроэкономике» мы используем возможности
данной программы. С ее помощью демонстрируется
прямая зависимость уровня точки равновесия от автономного потребления (Ĉ ), предельной склонности
к потреблению (MPC).
В программе macro 1 важным параметром равновесия являются автономные инвестиции (І), которые сопровождаются эффектом мультипликации.
Мультипликатор инвестиций в кейнсианской концепции является своего рода импульсом макроэкономической динамики. Его значение определяется склонностью к сбережению и, соответственно, этот показатель будет тем выше, чем выше предельная склонность
к потреблению (MPC). Простой мультипликатор определяется как значение обратное предельной склонности к сбережению (MPS): MULT = 1 / MPS .
С уменьшением сбережений предельная склонность к потреблению увеличивается и растет мультипликатор инвестиций, что приводит к росту совокупных расходов или совокупного спроса. Этот процесс
демонстрируется с помощью программы macro 1.
Первый вариант ситуации в макроэкономике отражает достаточно высокий уровень сбережения, который сопровождается предельной склонностью к
потреблению, равной 0,6. В этом случае на графике
точка равновесия будет занимать определенный уровень, равный 45 денежным единицам. С помощью компьютерных технологий мы демонстрируем эту ситуацию на графике. Отражаем на рисунке 1.
Показываем динамику данного процесса, вводя
изменения в основные параметры. Предполагаем, что
склонность к сбережениям уменьшилась примерно в
два раза. В этом случае предельная склонность к потреблению стала равняться 0,8. На графике при внесении нового значения предельной склонности к потреблению ситуация изменяется. Мультипликатор инвестиций увеличивается с 2,5 до 5. Точка равновесия
поднимается и отражает значение равновесного дохо-

да в объеме 90 денежных единиц, что очевидно на
демонстрационном экране (см. рис. 2).
Показываем, что при последующем снижении
склонности к сбережнию и соответствующем увеличении предельной склонности к потреблению точка равновесия идет далеко вверх и уходит за пределы графика. Мультипликатор инвестиций возрастает до 10. При
этом равновесное значение национального дохода становится равным 180 денежным единицам, и это показывает изменившаяся картинка на экране (см. рис. 3).
Таким образом, теоретические выкладки относительно зависимости точки равновесия в макроэкономике от совокупных расходов или совокупного
спроса подкрепляются в динамическом рассмотрении
графиками в программном исполнении. В этом случае аналитические рассуждения и выводы закрепляются наглядным их отображением.
С помощью данной программы можно интерпретировать процесс изменения уровня макроравновесия
через изменения независимых (автономных) переменных. Например, через изменения автономных инвестиций. В этом случае точка равновесия будет перемещаться в прямой зависимости от изменения автономных
инвестиций. Тоже относится к параментру автономного или базового потребления. Эти процессы также целесообразно продемонстрировать на лекции.
Поскольку в макроэкономике всегда изменяется не
один параметр, а множество, то целесообразно на лекции по теме «Потребление, инвестиции и сбережения в
макроэкономике» проанализировать сложное влияние на
макроравновесие динамично изменяющихся параметров.
С помощью программы macro 1 мы можем показать студентам, каким образом на уровень макроравновесия влияют параметры при одновременном их
изменении в одном или в разных направлениях.
При одновременном увеличении базового потребления, автономных инвестиций и предельной
склонности к потреблению увеличивается точка макроравновесия. Этот процесс наглядно демонстрирует
график. И это соответственно отражено на демонстрационном экране.
Если увеличивается базовое потребление и уменьшаются автономные инвестиции при неизменной предельной склонности к потреблению, то изменение точки макроравновесия будет зависеть от удельного веса
каждого из параметров в общем процессе. В случае,
если удельный вес базового потребления больший, чем
автономных инвестиций, то на одном и том же значении мультипликатора инвестиций точка равновесия увеличится и наоборот, меньший удельный вес базового
потребления, чем автономных инвестиций в этом случае приведет к снижению точки равновесия.
Прилагаем графики, полученные на основе про46
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Рис. 1. Ситуация 1 с высоким уровнем сбережения

Рис 2. Ситуация 2 с уменьшением склонности сбережения в два раза

Рис. 3. Ситуация 3 с последующим уменьшением склонности к сбережению
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граммы macro 1. Эти графики показывают динамику
равновесного значения национального дохода в зависимости от изменения его детерминант.
Таким образом, теоретические выкладки относительно зависимости точки равновесия в макроэкономике от
совокупных расходов или совокупного спроса подкрепляются в динамическом рассмотрении графиками в программном исполнении. В этом случае аналитические рассуждения и выводы закрепляются наглядным их отображением. Такой подход при чтении лекций по макроэкономике позволяет получить синергетический результат усвоения материала студентами в аудитории.
В целях анализа уровня усвоения лекции студенты получают задание на семинарском занятии по ключевым вопросам темы лекции. Задание предполагает
использование компьютерных моделей, а также выполнение тестов. Практика показывает, что в целом с
применением моделирования и возможностей компьютерных технологий содержание лекции усваивается
в большей степени. Разница результата усвоения материала лекции, прочитанной в традиционной форме
и лекции, прочитанной с элементами моделирования
и компьютерных технологий, составляет порядка 10 —
15%%. Нужно отметить, что анализ результативности
лекций с моделированием программы macro 1 следует продолжить, поскольку на данный момент мы
имеем первые и относительно корректные результаты.

Подані приклади моделювання ситуації макрорівноваги за допомогою програми macro 1. Показано, що використання програми macro 1 у вивченні макроекономіки суттєво підвищують ефективність дослідження макроекономічних процесів в студентської
аудиторії.
Ключові слова: моделювання, функції, функціонально-кількісний аналіз, макроекономіка, макрорівновага, програма macro 1.
Скороход Н. Н., Заика И. П. Моделирование
как инструмент эффективности анализа в изучении макроэкономики
В статье рассматриваются вопросы о моделировании макроэкономических исследований как отображение функционально-количественной методологии
анализа.
На основе кейнсианских принципов и разработок относительно оптимизации экономических процессов рассматриваются функции как инструмент макроэкономического исследования.
Приведены примеры моделирования ситуации
макроравновесия с помощью программы macro 1.
Показано, что применение программы macro 1 в изучении макроэкономики существенно повышает эффективность исследования макроэкономических
процессов в студенческой аудитории.
Ключевые слова: моделирование, функции, функционально-количественный анализ, макроэкономика,
макроравновесие, программа macro 1.
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Skorohod N. N., Zaika I. P. Modelling as a tool
to study the effectiveness of the analysis of
macroeconomics
The questions about the modeling of macroeconomic
research as a reflection of functional quantitative
methodology for the analysis.
Based on the principles of Keynesian and
development on the optimization of economic processes
in the article discusses the function as an instrument of
macroeconomic research.
Examples of modeling the situation macroeconomic
equilibrium using program macro 1. The article shows
that the use of a program macro 1 in the study of
macroeconomics significantly increases the efficiency
of the study of macroeconomic processes in the student
audience.
Key words: modeling, function, functionalquantitative analysis, macroeconomics, macroeconomic
equilibrium, the program macro 1.

Скороход Н. М., Заіка І. П. Моделювання як
інструмент ефективності аналізу у вивченні макроекономіки
У статті розглядаються питання про моделювання в макроекономічних дослідженнях як відбиток
функціонально-кількісної методології аналізу.
За кейнсіанськими принципами та на основі розробок щодо оптимізації економічних процесів розглянуто
функції як інструмент макроекономічного дослідження.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ ВІДТВОРЕННЯ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Постановка проблеми. Основними особливостями житла, що визначають необхідність нового підходу до оцінки ефективності проектів відтворення, є великий строк його служби, чисельність суб’єктів, що
беруть участь у процесі експлуатації й відновленні
житла, значна ресурсоємність робіт. Отже, необхідний
комплексний підхід до економічного обґрунтування
процесу відтворення, що припускає оцінку фінансових потоків при реалізації проектів реконструкції житла для основних об’єктів відтворення житла на будьякій стадії його життєвого циклу.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. Проблеми відновлення й відтворення житлового фонду розкривались у роботах В.І. Бабакіна,
О.Е. Бессонової, В.В. Бузирєва, Т.Ю. Овсянникової,
Г.Т. Попова, А.П. Прокопішина, Н.Г. Селютиной та ін.
Формулювання мети статті. Метою цієї статті
є визначення методології оцінки ефективності проектів
відтворення житлових будинків.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Поняття ефективність у широкому розумінні слова
означає дієвість, результативність, продуктивність,
надійність. Особливого значення ця категорія набуває
в економічній теорії. Під економічною ефективністю
тут розуміється не просто результативність виробництва, а й відношення корисного результату до витрат. У
свою чергу, економічний ефект характеризує різницю
між результатами економічної діяльності (наприклад,
продуктом у вартісному вираженні) і витратами, зробленими для їхнього одержання й використання.
Методологічні основи теорії ефективності використання ресурсів, у тому числі інвестиційних вкладень, розглянуті в роботах Л.В. Канторовича, В.Н. Лівшиця, В.С. Немчинова, В.В. Новожилова, А.І. Ноткіна, Н.П. Федоренко, Т.С. Хачатурова та інших.
У вітчизняній практиці при оцінці економічної
ефективності капітальних вкладень традиційно використовувалися два методи: загальної або абсолютної і
порівняльної ефективності. Основним документом, що
регламентує застосування зазначених методів ефективності, в 70 — 80 роки минулого століття була
«Інструкція з визначення економічної ефективності
капітальних вкладень у будівництво».
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Відповідно до цього документа загальна економічна ефективність виміряється «відношенням ефекту
(приріст національного доходу, прибутку) до всієї суми
капітальних вкладень або вартості виробничих фондів,
порівняльна характеризує, наскільки один варіант капітальних вкладень ефективніший за інший» [1, c. 17].
У свою чергу, для оцінки порівняльної ефективності розраховувався показник наведених витрат, що
являє собою суму поточних і одноразових витрат,
приведених до річної розмірності відповідно до нормативного коефіцієнта ефективності. Зв’язок цих двох
методів полягає в тім, що варіант, відібраний за мінімумом наведених витрат, приймається до впровадження,
якщо він задовольняє вимогам загальної ефективності,
тобто має значення не нижче планових нормативів.
Критерії загальної й порівняльної ефективності
також знайшли застосування в економічному обґрунтуванні капітального ремонту й реконструкції житлового фонду. Наприклад, у довіднику [2, c. 31] загальна ефективність витрат на капітальний ремонт або капітальні вкладення на реконструкцію визначається як
відношення приросту соціально-економічного результату до витрат, необхідних для його досягнення. Порівняльну економічну ефективність рекомендується
визначати при зіставленні варіантів будівництва нового будинку або реконструкції існуючого будинку.
Використання критерію мінімізації наведених витрат, характерного для цього підходу, у свою чергу, прийшло на зміну розповсюдженому в 50 — 60 роки минулого століття методу мінімізації вартості, розраховуючи
на питому одиницю виміру — руб./м2, руб./м3.
Слід зазначити, що залежно від одержуваних
результатів, оцінку відтворення житлового фонду, як
правило, роблять за допомогою соціально-економічних і техніко-економічних показників.
Соціально-економічна оцінка припускає визначення досягнутих соціальних і економічних результатів
і витрат на відтворення житла у вартісній формі. Використання цього підходу дозволяє додатково розраховувати питомі показники в таких одиницях виміру:
руб./людину, руб./родину (домогосподарство). Зокрема значення реконструкції та капремонту житлового фонду полягає, насамперед, у забезпеченні приро49
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сту соціального результату, порівняного з одержуваними результатами в новому будівництві при істотно
нижчому рівні витрат.
Техніко-економічна оцінка припускає оцінку
відновлення житла як інженерного спорудження. Для
цього нарівні з економічними показниками використовуються кількісні показники, що характеризують стан
житлового фонду — загальна площа, обсяг будинків,
а також інші показники об’ємно-планувальних і конструктивних рішень будинку.
Варто зазначити, що в роботах багатьох учених детально вивчено ступінь впливу основних факторів на техніко-економічні показники будівництва та експлуатації
житлових будинків, установлені закономірності зміни ТЕП
при збільшенні площі квартир, висоти приміщень тощо.
До очевидних позитивних якостей проведених досліджень
також слід віднести розкриття категорій соціальної й
економічної ефективності стосовно процесів відновлення
житлового фонду, розробку рекомендацій із планування
й реалізації капітального ремонту й нового будівництва.
У період планової економіки при централізованому розподілі житла оцінка ефективності відновлення житлового фонду проводилася в основному з метою визначення оптимальних термінів проведення поточного, капітального ремонту та зношенню будинків.
У зв’язку з цим широке поширення одержала система планово попереджувальних ремонтів, які, проте,
не виконувалися в повному обсязі. Можна сказати,
що центром уваги в розрахунках ефективності, по суті,
був сам житловий будинок, його конструктивні,
технічні особливості та експлуатаційні можливості.
Відповідно основним критерієм оцінки ефективності
відновлення житлового фонду був критерій мінімізації
наведених витрат на капітальний ремонт, реконструкцію й нове будівництво.
Доцільність вибору методів відтворення звичайно
визначалася порівняно з еталоном — будівництвом нового будинку. Для цих цілей розраховувався показник
економічно доцільних витрат на реконструкцію будинку порівняно з новим будівництвом, що відомий також
як показник граничних витрат на ремонт.
У свій час були встановлені нормативи граничних витрат, використовувані при розробці та затвердженні кошторисної документації:
— на реконструкцію — 80% від вартості нового
будівництва;
— на капітальний ремонт із модернізацією — 55%;
— на капітальний ремонт без модернізації — 35%.
Відповідно всі витрати на реконструкцію понад
граничні витрати є неефективними й можуть бути віднесені до прямих втрат.
Для порівняння середньорічних витрат з експлуатації та відтворення житла, що реконструюється

та знову зводиться, використовувалася наступна загальна формула:
Е=

C н С рек
,
Т н Т рек

(1)

де Е — середньорічний ефект при реконструкції
(капітальному ремонті) житлового будинку порівняно
зі зведенням нового об’єкта, грн.;
Сн, Срек — відповідно загальні наведені витрати
(на експлуатацію та відтворення житла) при будівництві
нового та реконструкції існуючого будинку, грн.;
Тн, Трек — термін служби нового будинку та
залишковий термін служби будинку, що реконструюється, років.
Отже, реконструкція житла була більш ефективна, ніж нове будівництво при виконанні нерівності:

C н С рек .
>
Т н Т рек

(2)

При цьому якість житлових будинків вважається
однаковою для обох варіантів.
Граничні витрати на реконструкцію не повинні
були перевищувати такого значення:
C рек < С н *

Т рек
Тн

.

(3)

Оскільки зі збільшенням терміну служби будинку зростає вартість його експлуатації та відновлення
(Срек) і зменшується залишковий термін служби (Трек),
то настає такий момент часу, після якого вигідніше
знести старий будинок і побудувати новий.
Оскільки відтворення житла — це безперервний
процес, то при оцінці ефективності варіантів реконструкції житла, на наш погляд, не можна зіставляти залишкові терміни служби будинків. Наприклад, будинок, що реконструюється, після деякого терміну служби однаково буде знесений, а на його місці зведуть
новий об’єкт. Отже, необхідно буде враховувати фінансові потоки й за цим будинком і так далі. Тому при
безперервному керуванні з відновлення житла варто
говорити про оцінку ефективності відтворення житла
на певний період часу. При цьому значно збільшувати
обрій розрахунку не доцільно, тому що, по-перше,
прогнози на такий тривалий період не будуть точними;
по-друге, у цей час (час нестабільності) коректніше
орієнтуватися на коротко- і середньострокові програми відновлення житла; по-третє, застосування методів
дисконтування навіть при невеликій ставці дисконту
(5 — 10% на рік) практично зводить до нуля всі фінансові потоки, які будуть здійснюватися у віддалені етапи часу. Узагальнюючи вищесказане, виділимо такі
особливості методів оцінки ефективності відновлення
житла, застосовуваних в умовах планової економіки:
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1. Не враховуються ринкові показники: ринкова
вартість об’єкта відтворення, орендні платежі, податки, альтернативні варіанти інвестування засобів.
2. Проводиться розрахунок агрегованих, а не диференційованих (за учасниками) фінансових потоків.
3. Для розрахунку ефективності зазвичай використовується простий метод оцінки ефективності інвестицій, а не метод дисконтування.
4. Не враховується той факт, що після реконструкції (капітального ремонту), через певний час, відбудеться знесення цього будинку й зведення замість нього
нового об’єкта.
5. Обрій розрахунку охоплює весь залишковий
термін служби обновлюваних об’єктів. Відповідно ці
методи не можна використовувати для оцінки проектів
на коротко- і середньостроковому періоді.
6. Порівняння методів відтворення за середньорічними витратами не відбиває реальних показників
інвестиційних потоків.
7. Розрахунок ефективності обмежується зіставленням декількох варіантів (звичайно двох) — реконструкції й нового будівництва, тобто не враховуються
інші можливі методи відновлення житла.
Якщо говорити про закордонний досвід відновлення житла, то можна виділити три основні методи
визначення загальних витрат (фінансових потоків) на
будівництво, експлуатацію й відтворення житла, тобто
загальної вартості будинку.
1. Метод загальної річної вартості — перетворення
всіх витрат на експлуатацію й відновлення житла в
середньорічні з урахуванням періоду оцінки.
2. Метод приведення сукупної вартості до початкового моменту часу.
3. Метод розрахунку сукупної вартості, накопиченої до року його знесення.
Очевидно, що в основі економічного обґрунтування проектів реновації житлового будинку повинні
бути динамічні методи оцінки ефективності, що враховує зміну тимчасової вартості грошей, нерівномірність та змінність у часі фінансових потоків
[3, c. 59]. Тому, на наш погляд, для оцінки ефективності проекту відтворення житла з урахуванням ринкового підходу необхідно використовувати метод дисконтування — приведення всіх фінансових потоків
до початкового моменту часу, що не є новим по своїй
суті. Наприклад, на її основі розроблена інструкція, призначена для економічного обґрунтування й розрахунку
ефективності функціонування промислових об’єктів. Ця
ідея простежується й у нормативних документах планового періоду економіки, де для зіставлення капітальних вкладень, здійснюваних у різний термін, рекомендується приведення витрат до одного моменту часу.
Останнім часом у нашій країні відбувається пеЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

рехід від критерію мінімізації витрат за всіма розглянутими варіантами або максимумом норми прибутку до критерію незаперечності чистого дисконтованого доходу.
Основним документом з оцінки ефективності
проектів у цей час є «Методичні рекомендації з оцінки ефективності інвестиційних проектів» (друге видання, 2000 рік) [4, c. 11]. У цьому документі знайшли відображення питання оцінки ефективності участі
в проекті суб’єктів інвестиційної діяльності. Також
тут розглядаються основні види грошових потоків
(наслідків), які можуть мати місце при реалізації проекту, пропонуються основні критерії оцінки ефективності проектів і дається їхній математичний опис.
Водночас «Рекомендації» не ставлять перед собою
мети описати конкретні алгоритми розрахунку у всіх
випадках, які зустрічаються на практиці. У них докладно освітлені загальні методи оцінки, які надалі можуть
бути уточнені в галузевих документах, а також застосовані для рішення конкретних завдань, тому практичне рішення всіх перерахованих і багатьох інших завдань, що виникають в інвестиційній сфері, природно,
повинне опиратися на методичні основи, викладені в
«Рекомендаціях», але втілюватися у відповідних алгоритмах, що враховують унікальність кожного проекту.
Проект реновації житла як інвестиційний проект
має цілий ряд особливостей, які необхідно враховувати при оцінці ефективності інвестицій:
— проект відтворення житла споконвічно має
соціальне (суспільне) значення;
— відмінність від новостворюваних об’єктів,
житло, що реконструюється (ремонтується), уже перебуває на певному етапі експлуатації, тобто виникає
необхідність в обліку фінансових потоків як «з проектом», так і «без проекту»;
— у деяких проектах, наприклад при відтворенні
старого й ліквідації аварійного житла, потрібна обов’язкова фінансова й адміністративна участь держави;
— у всіх проектах активними або пасивними
учасниками стає населення — власники та користувачі житла;
— через значний термін служби житлових будинків, необхідний особливий підхід до встановлення
обрію розрахунку проекту.
Розглянемо докладніше питання вибору обрію
розрахунку в проектах відтворення житла. Розміри
прийнятого обрію розрахунку значною мірою впливають на результати оцінки інвестиційного проекту. Відповідно до «Методичних рекомендацій» розрахунковий
період повинен охоплювати весь життєвий цикл розробки й реалізації проекту аж до його припинення.
Однак практично неможливо використовувати як розрахунковий період тривалість життєвого циклу жит51
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лових будинків, оскільки він становить за чинними
нормами 100 — 150 років.
Крім того, при розрахунку ефективності проекту
реновації для різних суб’єктів також виникає питання
про те, який обрій розрахунку прийняти як єдиний для
всіх учасників проекту. Дійсно, для кожного учасника проекту обрій розрахунку буде різним — від 1 — 3
років для сторонніх організацій (інвесторів) до
15 — 25 років для власників житла.
У рішенні цих питань, на наш погляд, потрібно
керуватися такими міркуваннями. При оцінці інвестицій у будівництво нового житлового будинку як обрій
розрахунку варто прийняти перший безремонтний період експлуатації будинку відповідно до нормативної
періодичності капітальних ремонтів, що становить 9
— 25 років. При оцінці ефективності інвестицій у реконструкцію й модернізацію житлових будинків як
обрій розрахунку повинен прийматися залишковий
термін служби цих будинків або час до першого капремонту. Отже, при оцінці будь-якого проекту необхідно охоплювати найближчі критичні строки — час
до наступного капремонту або прогнозний період
експлуатації до знесення житла.
Пояснимо це на прикладі. Оскільки однією з умов
ефективності проекту є перевищення обрію розрахунку над строком окупності, то можливі ситуації, коли
проект ефективний на заданому обрії розрахунку, але
якщо цей термін збільшити, то з’являться додаткові
витрати і проект стане неефективним. Така ситуація
спостерігається при оцінці проектів відновлення старого житла. На короткостроковому етапі «ефективно»
проводити підтримуючий ремонт, але якщо збільшити
обрій розрахунку, то з’являться значні витрати на переселення мешканців, ліквідацію наслідків аварій, а
також значні соціальні витрати, тобто первісне рішення буде визнано економічно необґрунтованим.
Також варто визнати правомірність тези, що знесення житлового будинку до повного зношування
пов’язане з економічними втратами. У період планової економіки ці втрати в основному ототожнювалися
із залишковою вартістю будинків, що зносяться. У
ринкових умовах економічні втрати від передчасного
зносу пов’язані з передчасним фінансуванням робіт,
тобто вилученням грошей з обороту.
Сьогодні в економічній літературі представлені
різні підходи до оцінки ефективності проектів відтворення житлових будинків, частково адаптовані до ринкових умов:
1. Оцінка ефективності виконання ремонтних
робіт на різних етапах експлуатації будинку. Ця оцінка
здійснюється, зокрема при плануванні капітального
ремонту або модернізації будинків.
2. Оцінка ефективності реконструкції житлового

будинку порівняно з виконанням (планових) ремонтних робіт. У цьому напрямку ведеться розробка економічного обґрунтування проектів теплозахисту будинків, пристрою мансард, прибудов, перепрофілювання приміщень та ін.
3. Оцінка ефективності при виборі між реконструкцією житлового будинку і його знесенням. Розглядається альтернатива збереження житлового будинку на якісно новому рівні або варіант повного відтворення шляхом ліквідації будинку й будівництва нового
об’єкта. Рішення цього завдання пропонується як у
роботах планового періоду економіки, так і в роботах
сучасного етапу ринкових відносин.
Аналогічний підхід у порівнянні реконструкції з
новим будівництвом використовується в «методичних
рекомендаціях з техніко-економічної оцінки ефективності реконструкції житлового фонду» [5, c. 19]. Водночас, у цій методиці недостатньо представлені інтереси всіх суб’єктів процесу відтворення, насамперед
населення й держави. Запропоновані в методиці показники фінансових припливів і відтоків, критеріїв
ефективності потребують, на нашу думку, доповнення
й уточнення. Варто сказати, що економічний ефект від
проведення ремонтних робіт є однієї зі складових сукупного ефекту будь-якого проекту відтворення, оскільки пов’язаний з формуванням ефектів:
— при заміні (ремонті) конструкцій раніше нормативного терміну служби утворяться економічні втрати через потребу в передчасному фінансуванні робіт;
— при виконанні комплексного капітального ремонту утвориться ефект від скорочення умовно-постійних витрат порівняно з вибірковим капітальним ремонтом;
— невиконання своєчасного ремонту конструкцій
призводить до прискорення зносу та різкого збільшення його вартості.
Узагальнюючи зазначені підходи, можливо доцільним буде використання комплексного підходу, при
якому враховуються наслідки реалізації різних варіантів відтворення житла для суб’єктів реконструкції на будь-якому етапі життєвого циклу житлового будинку.
Оскільки об’єкт відтворення — житло — уже перебуває на певній стадії експлуатації, то для оцінки
ефективності проекту відтворення потрібно зіставити
значення фінансових показників за двома порівнюваними варіантами. Перший з них — варіант без проекту (базовий варіант). Як базовий варіант можуть використовуватися такі різновиди використання будинку:
1. Варіант безремонтної експлуатації будинку, тобто прогнозуються доходи й витрати від експлуатації
будинку за умови, що за розрахунок не буде проводитися його ремонт.
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2. Варіант експлуатації будинку з урахуванням
виконання планового графіка ремонтних робіт.
Іншими словами, держава й населення — власники житла — мають доходи й витрати від експлуатації житла навіть у випадку, якщо не реалізується
жоден інвестиційний проект.
Другий варіант — з проектом — відображає
фінансові показники при реалізації інвестиційних проектів відтворення житла.
Висновки. Отже, відзначимо важливу особливість: оскільки ефективність проекту реконструкції
повинна визначатися в порівнянні з базовим варіантом
використання житлового будинку, то для розрахунку
ефективності проекту необхідно враховувати зміну потоків коштів, наприклад, одержання додаткових доходів
або економію витрат від експлуатації житла.
До основних параметрів проекту реконструкції,
на нашу думку, варто віднести:
1. Вартість проекту — інвестиційні й поточні експлуатаційні витрати на реалізацію проекту.
2. Схему фінансування — джерела й терміни
фінансування, структуру фінансової участі суб’єктів,
фінансову реалізованість проекту.
3. Результат проекту (вигоди суб’єктів).
4. Чистий дохід проекту (для суб’єктів).
5. Строки здійснення проекту. Обрій розрахунку. Крок розрахунку.
6. Ефективність проекту для суб’єктів.
7. Ефективність проекту в цілому. Інтегральну
ефективність проекту.
8. Інші фактори: ризики, обмеження на реалізацію проекту.

мических исследований в стройиндустрии — ВНИИЭСМ. — М., 1998. — С. 47. 5. Рогожан А. Н. Методы социальной и экономической оценки реконструкции городской застройки / А. Н. Рогожан. — М. : 1982.
— С. 38.
Левчинський Д. Л. Методологічні основи
оцінки ефективності проектів відтворення житлових будинків
У роботі наведене економічне обґрунтування проектів відтворення житлового фонду. Це дослідження,
з одного боку, ґрунтується на загальній методології
оцінки ефективності інвестиційних проектів, з іншого
боку, значущість житла як об’єкта соціальної сфери і
його техніко-економічні особливості висувають особливі вимоги до оцінки ефективності проектів відтворення житла.
Ключові слова: житловий фонд, відтворення, інвестиційний проект, життєвий цикл житла, капітальні
вкладення.
Левчинский Д. Л. Методологические основы
оценки эффективности проектов воспроизводства
жилищных домов
В работе приведено экономическое обоснование
проектов воспроизводства жилищного фонда. Это исследование, с одной стороны, основывается на общей
методологии оценки эффективности инвестиционных
проектов, с другой стороны, значимость жилья как объекта социальной сферы и его технико-экономические особенности предъявляют особые требования к оценке эффективности проектов воспроизводства жилья.
Ключевые слова: жилищный фонд, воспроизводство, инвестиционный проект, жизненный цикл жилья, капитальные вложения.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНО-РОССИЙСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА В ХОДЕ
ПРОВЕДЕНИЯ «ЕВРО — 2012» И «СОЧИ — 2014»
Международный туризм — это важная составляющая внешнеэкономической деятельности каждого государства мира, в то же время — это одна из
крупнейших и высокодоходных отраслей мировой экономики. Во многих странах международный туризм
является ведущей отраслью экономики, надежным источником пополнения бюджета. При этом иностранный туризм, как важный источник валютных доходов
государства и наиболее выгодная форма экспорта
услуг, дает возможность успешно решить многие социально-экономических вопросов в тех странах, где
успешно развивается эта отрасль. Доля доходов от
общей мировой торговли туристических услуг составляет примерно 7%. При этом в абсолютном выражении они уступают только доходам от торговли на мировом рынке нефтью и нефтепродуктами, и
автоэкспорта, почти вдвое превышая доход от торговли
метизами, втрое — зерном и газом.
Согласно прогнозу Всемирной Туристической
Организации рост туристической индустрии будет не
обратным в ХХI веке, и к 2020 году количество международных туристических посещений составит 1,6
биллиона единиц. А это свидетельствует о том, что
необходимо создавать наиболее эффективные трансграничные союзы, которые принесут в бюджет страны иностранные инвестиции. Согласно этому трансграничное сотрудничество может осуществляться в
пределах созданного еврорегиона путем заключения
соглашений о трансграничном сотрудничестве в отдельных сферах, путем установления и развития взаимовыгодных контактов между субъектами трансграничном сотрудничестве [1 — 3]. Именно эти формы
сотрудничества являются актуальными на современном этапе развития, которые необходимо дальше развивать и исследовать.
На современном рынке туристических услуг насчитывается немало макроэкономических объединений и союзов как в области туристической индустрии, так и в международных путешествиях среди регионов, такие, как:
1. Азиатско-тихоокеанский регион: Ассоциация

по туризму стран-членов АСЕАН, Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана.
2. Американский регион: Комитет по туризму
Латиноамериканской экономической системы, Конфедерация туристских организаций Латинской Америки, Латиноамериканская федерация социального туризма, Межамериканская гостиничная ассоциация и
Совет по туризму Центральной Америки.
3. Арабский (Афро-Азиатский) регион: Арабский
гостиничный союз и Арабский туристический союз.
4. Африканский регион: Организация по развитию туризма в Африке, туристская организация Панафриканская.
5. Европейский регион: Комитет гостиничной и
ресторанной индустрии Европейского сообщества,
Туристская ассоциация «Общего рынка», Скандинавский туристический союз.
6. Транснациональные ассоциации и союзы: Испано-Лусо-Американо-Филиппинская ассамблея по
туризму, Транснациональная гостиничная корпорация,
транспортные корпорации и др.
Эти региональные туристические организации
используют региональные географические условия,
традиции, обычаи народов и национальных меньшинств,
а также особенности транспортных связей при формировании туристических услуг, маршрутов путешествий.
Разрабатываются общие условия типовых контрактов
на туристический маршрут и международные путешествия, согласовываются формы туристической рекламы и информации. Стандарты гостиничных и ресторанных предприятий всех форм собственности, транспортные тарифы и стандарты транспортных средств согласовываются и координируются со стандартами и общими условиями услуг транснациональных корпораций в области международного туризма. Международное сотрудничество в сфере туризма принимает масштабные формы, и сейчас Украина заключила более тридцати двусторонних международных соглашений со
странами СНГ, Западной Европы, Азии (Индией, Республикой Корея, Китаем, Вьетнамом), Египтом, Тунисом, Кубой, Ливаном, Сирией и Израилем.
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Для юго-восточных областей можно создать
благоприятные условия развития туризма, соединив
АР Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую,
Ростовскую области и Краснодарский край в еврорегионе «Кольцо Азова». Этот еврорегион имеет общую
историю, религию, родственное культурное наследие,
географическое расположение и климатические условия (находятся в умеренно-континентальном климатическом поясе), почти отсутствует языковой барьер,
и имеют общие экономико-экологические проблемы
Азовского моря. А главное преимущество — для
граждан стран СНГ въезд безвизовый, на границе достаточно предъявить общегражданский паспорт.
Но имеют место и существенные барьеры: постоянная реорганизация органа государственного управления в сфере туризма, которая создает неблагоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в туристической отрасли; недостаточное финансирование туристической отрасли; слабая нормативноправовая база для деятельности туроператоров [4].
Таким образом, в современных условиях наблюдается рост роли и значения трансграничного сотрудничества в туристической индустрии, поэтому повышение
качества и конкурентоспособности предоставления туристских услуг в Украине позволит увеличить поступления денежных средств и достичь устойчивого развития туризма. Это, в свою очередь, повысит уровень ВВП
и будет способствовать повышению благосостояния населения страны [5, с. 376]. Поэтому, благодаря сотрудничеству с Россией, Украина сможет поднять свой
имидж на мировом рынке туристических услуг.
Трансграничное сотрудничество между Украиной
и Россией дает определенные преимущества. Во-первых, туризм является ведущей отраслью развитых стран
мира, которая приносит значительную долю поступлений, до 20%, но Украина с Россией не имеют таких
высоких показателей, хотя создание еврорегиона «Кольцо Азова» может способствовать повышению этого
показателя до 7%. Во-вторых, туризм существенно
решает проблему занятости и создает новые рабочие
места, ведь около 80% должностей не требует высокой
квалификации работников, имеющих неполную занятость (благодаря чему могут «тянуть» не одну работу)
и сезонный характер [6, с. 77]. В-третьих, туризм
способствует торговле, ведь на него приходится около
10% всех потребительских расходов, но явно эти
показатели исследовать трудно, ведь каждый день в
мире за пределами своих национальных территорий путешествуют более одного миллиона граждан, расходы
которых составляют не менее 600 млн. долларов [7,
с. 26 — 27], которые они оставляют в развитие торговли
страны пребывания. В случае Украины та России эти
средства можно использовать на улучшение региональЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ной экологической ситуации и на усовершенствование
культурно-рекреационного комплекса, что приведет к
повышению конкурентоспособности стран в целом. Вчетвертых, туризм характеризуется высоким уровнем
эффективности и быстрой окупаемостью инвестиций
(на туризм приходится около 10% всех мировых
инвестиций). В-пятых, туризм способствует улучшению
экологического развития, охраны культурного
наследства, ведь именно эти факторы обуславливают
выбор тура. Таким образом, трансграничное украинороссийское туристическое сотрудничество дает Украине ряд преимуществ, ведь развитие туризма оказывает стимулирующее влияние на такие ключевые секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров
народного потребления и с учетом мультипликативного эффекта составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики. В свою очередь, эти факторы отражаются на экономическом развитии обеих стран [8 — 10].
После того, как 4 июля 2007 г. в Гватемале состоялась 119-я сессия Международного Олимпийского Комитета (МОК), главным вопросом на сессии
МОК был выбор города проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. Всего семь городов подали
заявки на организацию игр: Сочи (Россия, Краснодарский край), Зальцбург (Федеративная Республика
Австрия), Харкан (Испания), София (Болгария), Боржоми (Грузия), Алма-Ата (Казахстан), Пхенчхан (Южная Корея). Все отчеты были изучены оценочной комиссией МОК и представлены Исполкому МОК. На
основании отчетов три города из семи, а именно Сочи,
Зальцбург и Пхенчхан, были выбраны городами-кандидатами для проведения зимних Олимпийских игр
2014 года. Члены оценочной комиссии во главе с
Чихару Игайе побывавшие в городах-кандидатах в
феврале-марте 2007 года, изучали поданные заявки и
оценивали способности каждой страны в проведении
зимних Олимпийских игр.
Во время голосования каждая страна-претендент
представила 45-минутную презентацию, за которой
следовала серия вопросов и ответов. Члены МОК основывались не только на презентациях, представленных 4 июля делегациями из Сочи, Зальцбурга, Пхенчхана, но также на основании окончательного доклада
главой оценочной комиссией МОК, вице-президентом
МОК Чихару Игайе. Следуя оценочному отчету, голосование с помощью электронной системы подсчета голосов состоялось, и был объявлен город, который примет в 2014 году зимние Олимпийские игры
— им стал Сочи [11].
По прогнозам специалистов, Сочи заработает до
350 миллиардов рублей по итогам Олимпиады 2014.
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Таблица 1
Проект структуры стадиона в Сочи
Состав кластера
Центральный стадион

Большая ледовая арена для хоккея
Малая ледовая арена
для хоккея
Ледовая а рена для
керлинга
Ледовый дворец
спорта

Крытый
конькобежный центр
Совмещенный биатлонный и лыжный
комплекс
Горнолыжный
комплекс «Роза Хутор»
Комплекс трамплинов
Санно-бобслейная
трасса
Фристайл-це нтр,
в том числе:
— Фристайл-центр

Использование после игр

Вместимость

Прибрежный кластер
Футбольный стадион, мно40 000 человек
гофункциона льный спортивный и развлекательный
центр
Многофункциональный
12 000 (сидячие места)
спортивный, концертный и
развлекательный центр
Следж-хоккей
7 000 (сидячие места)
Керлинг

Начало
использования
2013

2012
2012

3 000 (сидячие места)

2012

Ледовый дворец спорта в
12 000 (сидячие места)
другом городе Российской
Федерации, так как имеет
сборно-разборный тип
Торгово-выставочный
8 000 человек
центр
Горный кластер
Биатлон, лыжные гонки
16 000 человек

2011

Войдет в состав круп ного
горнолыжного курорта
Национальный
тренировочный центр
Национальный
тренировочный центр

18 000 человек

2011

15 000 человек

2011

11 000 человек

2012

2012

2011

2011
Спортивный
тренировочный центр

14 000 мест (4 000 сидячих,
10 000 стоячих);
15 000 мест (5 000 сидячих,
10 000 стоячих)

— Сноуборд-парк

Проведение Олимпийских игр 2014 года в Сочи будет
способствовать большому экономическому росту всего региона, превращению его в курорт мирового уровня. Олимпиада вызовет повышение интереса к зимним видам спорта по всей России. Сам факт выбора
города Сочи столицей Олимпийских игр 2014 года
говорит о признании России в мире как мощной
спортивной державы [12].
В этих целях 6 архитектурных компаний представили на рассмотрение комиссии 7 проектов Центрального стадиона, а именно:
1. Компания RKW Концерн «МонАрх».
2. Компания SPeeCH, GMP Компания Ove Arup
& Partners International Ltd, Компания GMP
Architeckten, НПО «Мостовик».

3. Компания Foster+Partners.
4. Архитектурное бюро Populous, Моспроект-4,
Botta Management Group, ЗАО «Объединение Ингеоком».
5. Компания RMJM.
6. Компания «ГРМ-СТРОЙ», Компания ОАО
«ЭНПИ» [13].
Проект часто меняли и дополняли. Первоначально планировалось сделать прообразом внешнего облика стадиона пасхальное яйцо Фаберже [14], и лишь
в декабре 2009 года был утвержден новый эскизный
проект, подготовленный Консорциумом компаний во
главе с ЗАО «Объединение «Ингеоком» [15], использующий образ снежной вершины. Расположение стадиона и высота торцевой трибуны обеспечит зрителям
впечатляющий вид на горы Большого Кавказа [14].
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Объект был спроектирован с учетом возможности
проведения не только мероприятий, связанных с Олимпиадой 2014 года, но и с учетом его последующей
эксплуатации. Поэтому стадион может трансформироваться в зависимости от необходимости: для Олимпийского использования предусматривается 40 тысяч
зрительских мест, для футбольных матчей высокого
международного уровня количество мест увеличивается до 45 тысяч, а для дальнейшего повседневного
использования будет достаточно 25 тысяч мест. За этим
стоит практичная цель — экономия на содержании
стадиона. Даже часть туалетов будет выполнена в сборно-разборном варианте [15].
Для проведения Игр в Сочи построят 11 спортивных объектов. Они будут расположены в двух кластерах — горном и прибрежном, расстояние между
которыми составит 48 км, принимая во внимание потребности людей с инвалидностью.
Прибрежный кластер объединит все спортивные
объекты, парковую зону и объекты инфраструктуры.
В состав горного кластера войдут биатлонный и лыжный комплексы, санно-бобслейная трасса, горнолыжный центр, комплекс трамплинов, а также сноубордпарк и фристайл-центр (табл. 1) [16].
Этот проект находится под строгим экологическим контролем как российских, так и международных экологов [17], что свидетельствует об интенсивной заботе о природе. Следовательно, стоимость строительства центрального стадиона Botta Management
Group определила 390 млн. евро (17,7 млрд. руб.)
[18], что по итогу проведения игр принесет немало
прибыли как инвесторам, так и государственным
структурам, а в целом, и привлекательности российского туризма. Но Россия не один из объектов ближайшего пополнения иностранных инвестиций после
того, как 21 мая 2009 года в финальном поединке последнего в истории Кубка УЕФА донецкий «Шахтер»
со счетом 2:1 обыграл немецкий «Вердер» [19]
Украина и Польша выиграли конкурс на право
проведения финальной части чемпионата Европы по
футболу 2012 года. В Украине матчи пройдут в Киеве, Донецке, Львове и Харькове. В Польше турнир
будут принимать Варшава, Гданьск, Вроцлав и Познань.
В соответствии с заявкой открытие чемпионата состоится в Варшаве, а финальный матч — в Киеве [20].
Не исключается, что на время проведения Евро2012 будет установлен безвизовый режим между ЕС
и Украиной [21], что, в свою очередь, будет способствовать еще большему притоку европейских туристов на территорию Украины.
Что касается стадионов, то уже к апрелю 2010 года
на 100% были построены и введены в эксплуатацию Областной спортивный комплекс «Металлист» (Харьков,
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Украина), «Донбасс Арена» (Донецк, Украина). Такие
стадионы Украины, как Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве, готов на 50%, Центральный Стадион «Черноморец» в Одессе — на 25% (резервный), а стадион «Украина» во Львове — лишь на 20%.
Польша имеет меньшие результаты: «Национальний» стадион (Stadion Narodowy) в Варшаве готов
на 45%, «Балтик Арена» (PGE Arena Gdansk) в Гданьске — на 40%, «Городской» стадион футбольного клуба «Лех» (Stadion Lecha) в Познани — на 75%, «стадион в Машлице» (Stadion Miejski) в Вроцлаве — на 25%,
а также резервные стадионы Городской стадион имени
Хенрика Реймана или Стадион «Висла» (Stadion im.
Henryka Reymana) в Кракове — на 65% и стадион «Силезия» в Хожуве (Stadion Slą ski) — на 30% [22; 23].
Наибольшее внимание необходимо уделить Донецкой области, так как именно она входит в Приазовский регион, который последнее время интенсивно
рассматривается для трансграничного сотрудничества
с Россией в области туризма.
Как и в Сочи, в донецкую «Донбас Арену» вложено немало инвестиций, которые обеспечил бизнесмен и депутат Верховной Рады Украины Р.Л. Ахметов. Стоимость проекта, строительства стадиона и парка вокруг него составляет более 400 млн. долларов
США. Официальная вместимость стадиона составляет 51 504 места. Для продажи предназначены не все
места, а только 51 172 места из общего количества:
общие места для зрителей (47 171), ВИП-места (3 133),
места в корпоративных ложах (868). Разницу в количестве мест для продажи и общей вместимости составляют места для прессы (144) и людей с ограниченными физическими возможностями и их сопровождающих на третьем уровне (188). Такая схема
распределения мест на стадионе запланирована для
проведения матчей чемпионата Украины, Кубка Украины и еврокубков. На время проведения матчей в
рамках Евро-2012 количественное распределение зрительских мест изменится: зона для СМИ расширится,
а мест для продажи будет меньше (50 000). В соответствии со стандартами УЕФА, «Донбасс Арене» дали
категорию 5-звездочной аккредитации, теперь стадион является одним из 23 стадионов в Европе категории «Элит» [24].
Но это не все «изюминки» стадиона. Здесь установлена мощнейшая, надежная и высокопроизводительная компьютерная сеть, являющаяся базой, на которую,
в свою очередь, «нанизают» IT-сервисы — самые последние разработки в области информационных технологий. Сеть состоит из множества систем: структурированной кабельной, телефонной, сетевой безопасности, унифицированных коммуникаций, серверов и хранилищ данных, оборудования WiFi и других систем.
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Таблица 2
Количество гостиниц и других места для временного проживания в областях / городах Приазовья Украины*
Херсонская
область

АР Крым

а также,
Севастополь

73

59

47

89

9

2005

69

40

34

78

10

2007

70

32

38

82

11

2008

75

31

120

93

11

2000

3240

1823

1247

5570

609

2005

3154

1520

995

5982

659

2007

3350

1455

1686

6777

655

2008

3371

1488

7628

7188

639

2000

57,0

28,9

24,8

99,0

13,2

2005

67,5

24,3

21,9

115,6

15,6

2007

70,4

26,8

32,7

133,3

12,9

2008

71,9

28,4

140,4

146,9

12,4

Количество

2000

В них номеров

Запорожская
область

Жилая площадь
всех номеров,
тыс. м2

Донецкая
область

* Рассчитано по данным [26, с. 501].

Основные IT-сервисы появились в базовой сети
стадиона уже к моменту открытия «Донбасс Арены»
29 августа 2009 года в День шахтера и День города
Донецка. Прежде всего, это система контроля доступа (Access control), а именно турникеты на входе на
стадион оборудованы по последнему слову техники.
Современная система считывания штрих-кода и RFIDкарт, которые будут выдаваться ко всем сезонным абонементам, полностью исключает возможность их подделки. Замки всех внутренних помещений «Донбасс
Арены» будут управляться тоже автоматически. В качестве ключа для таких систем могут служить карточки доступа, которые позволят сотрудникам, работникам подрядных организаций или гостям попадать
только в разрешенные помещения и зоны.
Не менее надежна и система продажи билетов
(Ticketing). Она позволит болельщикам не только бронировать билеты и сезонные абонементы через Интернет, а и покупать их в кассах, расположенных как непосредственно на «Донбасс Арене», так и в удаленных точках продажи. Кроме того, в крупных торговых центрах Донецка и других городов появятся полностью автоматизированные киоски, в которых можно будет приобретать билеты 24 часа в сутки.
За каждой точкой стадиона будет вестись видеонаблюдение. Система безопасности на «Донбасс Арене» будет полностью соответствовать требованиям УЕФА,

выдвигаемым к пятизвездочным стадионам, чтобы не
упустить марку. При этом людей в милицейской форме
тут практически нет. Обеспечивать порядок в здании и в
прилегающем к нему парке будет координационный центр,
куда войдут сотрудники МВД, МЧС и облздрава.
В помещении «Донбасс Арены» создан так называемый зал видеонаблюдения, куда будет стекаться
информация от подготовленных по специальной программе стюартов и супервайзеров. Кроме того, по всему стадиону будут установлены датчики, сигнализация и более 300 камер видеонаблюдения.
Для «Донбасс Арены» уже разработана система
управления паркингами (Parking management). Все парковки, находящиеся возле стадиона, будут автоматизированы. Доступ на них в дни игр будут иметь только держатели сезонных абонементов определенной категории —
по RFID картам. В нематчевые же дни они будут работать
как обыкновенные парковки для всех желающих. Что
интересно, въезд на паркинг, оплата и выезд — все это
будет происходить тоже без участия персонала.
Система оплаты (Cashless payment) во всех точках общественного питания «Донбасс Арены» планируется исключительно безналичной. Чтобы рассчитаться в ресторане, лаунж-баре, фан-кафе или фаст-фуде,
достаточно будет иметь карточку с необходимой суммой на счету. Приобрести и пополнить ее можно будет
как заранее через Интернет, так и в автоматизирован58
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Таблица 3
Инвестиционные проекты туристической отрасли и гостиничного комплекса Ростовской области [28]

№
п/п

Содержание мероприятия

Цель мероприятия

1.

Строительство
Международного
конгрессного
центра, г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая,
115
Строительство
Многофункционального центра
отдыха «Пирс», г.
Ростов-на-Дону,
ул. Береговая, 16а

Развитие делового, конгрессного туризма и
бизнес-туризма
в области

2.

3.

4.

5.

6.

Строительство
офисногостиничного
комплекса,
г.
Ростов-наДону, пр. Сиверса,
2-е
Строительство
гостиничного
комплекса,
г. Новочеркасск,
ул. Дворцовая, 9
Создание молодежного развлекательнокультурного
центра, г. Новочеркасск,
пр.
Платовский, 61-а
Реконструкция
гостиничного
комплекса «Таганрог», г. Таганрог,
ул. Дзержинского,
161

Ответственный
исполнитель, соисполнители и
участники мероприятий
Группа
компаний
«Интурист»;
Группа
компаний
«Дон-плаза»;
ООО «МКЦ-РЕД»
Группа
компаний
«Интурист»;
Группа
компаний
«Дон-плаза»

Стоимость, тыс. руб. *
Срок
исполнения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Весь
период

2250000

510000

510000

2008 г.

150000

-

-

ООО «Лира»

2008 г.

567500

-

-

Увеличение номерного
фона
средств размещения

ООО МПФ
«Строймонтаж»

Весь
период

120000

110000

40000

Развитие самодеятельного,
въездного
и
внутреннего
туризма

ООО
«Росстрой»

20082009
годы

64995

75232

69963

Создание в городе
сетевой
гостиницы
«Дон-плаза» для
развития въездного и внутреннего
туризма.
Увеличение номерного фонда
средств размещения

Группа
компаний
«Интурист»;
Группа
компаний
«Дон-плаза»;
Группа компаний
гостиничный комплекс «Таганрог»

Весь
период

60000

120000

120000

Создание
развлекательноспортивного
комплекса для
развития въездного и внутреннего
туризма,
самодеятельного
туризма
Развитие делового, конгрессного туризма и
бизнес-туризма
в области
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Продолжение табл. 3

№
п/п

Содержание мероприятия

Цель
мероприятия

7.

Строительство
гостиничноторгового
комплекса,
г. Таганрог, ул.
Адмирала Крюйса, 2-г
Реконструкция
гостиничнооздоровительного
комплекса «Темеринда»,
г. Таганрог, ул.
Портовая, 1-2
Строительство
оздоровительного
комплекса
«Адрия»,
г. Таганрог,
ул.
Адмирала
Крюйса, 2-11,
2-12
Строительство
туристскооздоровительного
комплекса, г. Таганрог,
ул.
Адмирала
Крюйса, 27
Строительство
культурнооздоровительного
комплекса «Приморский»,
г. Таганрог,
ул.
Инструментальная, 11-в
Строительство
многофункционального комплекса
с аквапарком и
яхт-клубом,
г. Таганрог,
ул.
Адмирала
Крюйса, 18, 23

Увеличение номерного фонда
средств размещения

8.

9.

10.

11.

12.

Ответственный исполнитель, соисполнители и участники мероприятий
ООО «Сфера»

Стоимость, тыс. руб. *
Срок
исполнения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

20082009
годы

40000

40000

-

Повышение качества гостиничных услуг

ОАО
«Таганрогский
яхт-клуб»

2008 г.

50000

5000

-

Развитие туристской индустрии,
повышение качества
лечебнооздоровительных
и рекреационных
услуг

ООО «АМИСЕРВИС-ЮГ»

2008 г.

3000

10000

2000

Развитие туристской индустрии,
повышение качества
лечебнооздоровительных
и рекреационных
услуг
Создание крытого аквапарка для
развития самодеятельного,
въездного
и
внутреннего туризма

ООО
«СК ТАГРО»

Весь
период

120000

200000

200000

ООО
«Культурнооздоровительный комплекс
«Приморский»

Весь
период

50000

50000

50000

ООО
«Гранд СитиТаганрог»

2008 г.

1690000

-

-

Развитие въездного и внутреннего туризма
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Продолжение табл. 3
№
п/п

Содержание мероприятия

Цель мероприятия

13.

Строительство
ГольфАкадемии и чемпионского поля на 18 лунок,
Аксайский район,
станица
Старочеркасская
Строительство
туристического
комплекса «Казачий Дон», Аксайский район,
станица Старочеркасская

Развитие туристской индустрии, расширение
спектра рекреационных и физкультурноспортивных услуг в сфере туризма
Развитие туристской индустрии, расширение
спектра рекреационных и познавательных
услуг в сфере
туризма

14.

Ответственный исполн ите ль, соисполнители и учас тники ме роприятий
ООО «Гольф &
Кантри клуб «Дон»

ООО «Донская Девелоперская Компания»

Срок
исполнения

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2008 г.

140000

1400000

-

Ве сь
период

55000

66830

41000

5360495

1327062
7720520

1032963

Итого по разделу:
Всего по разделу за годы реализации Программы:

ных киосках. У обладателя такой карты появится возможность расплачиваться ею за различные товары и
услуги в любой точке стадиона, то есть очередей в
пунктах питания и торговых точках тоже не будет. Карточка будет многофункциональной: это и ваш сезонный абонемент, и «ключ» к паркингу, и платежный
инструмент, и карта лояльности, и т.п. [25].
Следовательно, Украина сделает скачок в мир
безналичных расчетов в американском стиле, насколько это будет успешно — покажет время и способность
людей к адаптации.
Но строительство стадионов международных
масштабов и мировые мероприятия требуют достойного сервиса, в который необходимо включить обеспеченность городов в отелях, транспорте, автомагистралей, наличий аэропортов международного сообщения, доступность коммунальных услуг, готовность
стран предоставить туристам необходимое количество
качественных продуктов питания и т.п.
Статистика гостиниц и других мест для временного проживания Украины оставляет желать лучшего, о чем свидетельствуют данные табл. 2 по областям украинского Приазовья.
Гостиничная инфраструктура Донецка и прилегающих к нему городов сегодня насчитывает 28 отелей
общей вместимостью 2 218 мест. По данным Донецкого городского совета, для размещения VIP-гостей во
время Евро-2012 предлагаются гостиницы «Донбасс
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Палас» (как штаб-квартира УЕФА), «Виктория», «Централь», «Риальто», «Прага» (всего 392 номера). Для
массового размещения будут предложены отели
«Киев», «Дружба», «Шахтер», «Украина». В рамках
подготовки к Евро-2012 город нуждается в дополнительном количестве отелей разного класса. Уже в конце 2008 года четыре отеля в Донецке находились в стадии реконструкции, в их число попали «Виктория», «Централь» и «Дружба». Возводится новый 24-этажный корпус отеля «Донбасс Палас» — гостиничный комплекс
«Пушкинский». Рассматриваются еще несколько инвестиционных проектов по строительству гостиниц в
разных частях города. Это позволит получить 1 200 мест
в гостиничных номерах. Кроме того, планируется провести ремонт общежитий высших учебных заведений
Донецка, и они смогут служить местом проживания
для молодых поклонников футбола [27].
По данным Областной целевой программы «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008 —
2010 годы гостиничная сеть Ростовской области состоит из 104 объектов на 8,3 тыс. мест для единовременного размещения. За 2005 год количество гостиниц увеличилось на 23 объекта, номерной фонд — на
40%. Численность всех посетивших Ростовскую область в 2005 году составила более 398,5 тыс. чел., из
них доля приехавших с деловыми и профессиональными целями в Ростовскую область — 73,9% [28].
Целью данной программы является создание благо61
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Таблица 4
Индикаторы развития туризма в Краснодарском крае за 2004 — 2008 гг. [29]

Коллективные средства размещения
Число средств размещения, всего
Единовременная вместимость, тыс. мест
Численность размещенных ли ц, тыс. челове к
Доходы, всего, млн. рублей**,
в том числе от предоставляе мых услуг
Гостиницы и аналогичные средства размещения
Число предприятий, всего
Единовременная вместимость, тыс. мест
Численность размещенных ли ц, тыс. челове к
Доходы, всего, млн. рублей**,
в том числе от предоставляе мых услуг
Специализированные средства размещения
Число средств размещения, всего
в том числе:
санаторно-курортные организации
организации отдыха
турбазы
Число номеров (комнат), тыс. ед.
в них число мест (коек) в месяц максимального развертывания,
тыс.
Численность размещенных ли ц, тыс. челове к
Доходы, всего, млн. рублей**,
в том числе от предоставляе мых услуг
Детские оздоровительные учреждения (лагеря )
Число лагерей, всего
из них:
загородных
санаторного типа
Численность дете й, отдохнувших в них, всего, тыс. человек
из них в лагерях:
загородных
санаторного типа
Туристские фирмы
Число туристских фирм, охваченных обследованием
Выручка от оказа ния туристских услуг**, млн. рублей
Средняя стоимость 1 путевки, тыс. рублей

2004

2005

2006

2007

2008

982
220,2
2401
18184
14401

1150
206,8
2645
22382
18012

1183
211,2
2634
26099
21268

1248
212,0
2801
32273
25481

1290
214,6
2815
36488
29494

159
20,1
597
1835
1758

381
26,9
833
2472
2322

439
30,7
862
3520
3154

485
32,0
889
5347
4315

544
35,2
922
5666
5291

823

769

744

763

746

230
577
16
70,5
200,1

221
534
14
71,5
179,9

220
511
13
71,6
180,5

232
516
15
72,7
180,0

250
480
16
71,2
179,3

1804
16349
12643

1812
19910
15690

1772
22579
18114

1913
26926
21166

1893
30822
24203

760

832

921

828

829

104
15
192

104
15
206

90
15
212

92
15
205

87
17
196

108
26

119
25

118
26

118
27

101
29

222
577,2
8,2

231
728,2
11,5

331
721,1
14,1

368
936,4
16,5

390
1066,8
22,0

** Без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

приятных экономических условий в Ростовской области для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги.
Для достижения этой программы были поставлены задачи, оговорены ответственные лица, сроки
исполнения, финансирование и др. мероприятия
(см. табл. 3).
По проведении этой программы, в 2010 году
ожидается:

— увеличение числа прибывающих в Ростовскую область иностранных и российских туристов ежегодно на 10,5%;
— увеличение номерного фонда средств размещения за годы реализации Программы на 20%;
— увеличение общей доли платных услуг
субъектов туриндустрии в общем объеме платных
услуг населению ежегодно на 30%;
— увеличение вклада субъектов индустрии туризма в формирование консолидированного бюджета
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Ростовской области по результатам проведенного мониторинга;
— создание дополнительных рабочих мест по
результатам проведенного мониторинга [28].
Следовательно программа развития туризма в Ростовской области функционирует вполне эффективно.
В Краснодарском крае имеет место следующая
динамика развития туристических объектов (табл. 4).
За 2009 год в Краснодарском крае наблюдается
стабильный экономический подъем туристической
индустрии: строятся амбулаторно-поликлинические
учреждения на 1,8 тыс. посещений в смену, больничные учреждения на 30 коек, дома-интернаты для престарелых и инвалидов на 62 места, санатории на 551
койку, гостиницы на 312 мест, мотели на 108 мест,
спортивные сооружения разной площади: плоскостные
— 35,2 тыс. кв. метров, с искусственным льдом —
6,4 тыс. кв. метров, спортивные залы — 1,4 тыс. кв.
метров, плавательные бассейны — 550 кв. метров,
проложено 58 км автомобильных дорог общего
пользования. Однако наблюдается тенденция к сокращению на 13 и более процентов объемов услуг железнодорожного и воздушного транспорта. Объем
перевозки грузов уменьшен на 4,8%, в том числе трубопроводным транспортом — на 2,1%, автомобильным — на 7,6%, железнодорожным — на 7,1%, по
причине снижения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства и оптовой торговли.
Сокращение пассажироперевозок и пассажирооборота на 5,8% и 3,9%, соответственно, явилось
следствием уменьшения мобильности населения в
связи со снижением его покупательной способности.
В санаторно-курортном и туристическом комплексе в 2009 году функционировало более 100 детских оздоровительных учреждений, 1290 коллективных средств размещения, из них около 540 предприятий гостиничного типа и 750 специализированных
организаций (санатории, пансионаты, турбазы и другие). Единовременная вместимость здравниц и туристских организации края — 215 тыс. мест. В связи с
холодной и дождливой погодой весной и осенью 2009
года количество отдыхающих на курортах края не
достигло уровня 2008 года, а объем услуг крупных и
средних организаций комплекса снизился (в сопоставимых ценах) на 6,3%, до 22,9 млрд. рублей.
С целью пополнения доходов здравниц в период
межсезонья велась работа по увеличению средств,
выделяемых Фондом социального страхования России на оздоровление льготной категории граждан в
санаториях края — в 2009 году было заключено 59,8
тыс. контрактов против 46 тысяч в 2008 году.
В крае проводится классификация гостиниц и
других средств размещения, составление реестра
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квартиросдатчиков, инвентаризация курортно-туристских организаций города Сочи [30].
Украино-российское Приазовье в ближайшем
будущем будет ориентироваться не только на традиционный лечебно-оздоровительный, но и на культурнопознавательный и спортивный векторы развития. Для
этого необходимо организовать и провести большой
спектр мероприятий по улучшению своих конкурентоспособных позиций и имиджа как страны, так и еврорегиона «Кольцо Азова» в составе приазовских и
причерноморских территорий сопредельных государств, которое будет способствовать притоку туристов и, как следствие, инвестиций в местные и государственные структуры, особенно в свете подготовки и проведения «Евро-2012» и «Сочи — 2014».
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Коськина Я. І., Ляшенко В. І. Перспективи
україно-російської міжрегіональної трансграничної співпраці у сфері туризму в ході проведення
«Євро — 2012» і «Сочі — 2014»
Міжнародний туризм — важлива складова зовнішньоекономічної діяльності кожної держави миру, в
водночас — це одна з найбільших і високодохідних
галузей світової економіки. У багатьох країнах міжнародний туризм є провідною галуззю економіки, надійним джерелом поповнення бюджету.
Ключові слова: туризм, співпраця, міжрегіональний, трансграничний.
Коськина Я. И., Ляшенко В. И. Перспективы
украино-российского межрегионального трансграничного сотрудничества в сфере туризма в ходе
проведения «Евро — 2012» и «Сочи — 2014»
Международный туризм — важная составляющая внешнеэкономической деятельности каждого государства мира, в это же время это одна из крупнейших и высокодоходных отраслей мировой экономики. Во многих странах международный туризм является ведущей отраслью экономики, надежным источником пополнения бюджета.
Ключевые слова: туризм, сотрудничество, межрегиональный, трансграничный.
Kos’kina Ya. I., Lyashenko V. I. Prospects of
the ukrainian-russian interregional transfrontal
collaboration in the field of tourism during
leadthrough of «Euro — 2012» and «Sochi — 2014»
International tourism is an important constituent of
foreign economic activity of every state of the world, at
the same time — it one of the largest and высокодоходных industries of world economy. In many countries
international tourism is leading industry of economy,
reliable source of addition to the budget.
Key words: tourism, collaboration, interregional,
transfrontal.
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РЕГІОНАЛЬНЕ ФОРМУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
діяльності самого господарюючого суб’єкта, амортизаційних відрахувань).
Таким чином, інвестиційна привабливість господарюючого суб’єкта — це сукупність характеристик, що дозволяє інвесторові оцінити, наскільки той
або інший об’єкт інвестицій привабливіший за інших.
У результаті виникає завдання поліпшення інвестиційної привабливості підприємства як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді. У зв’язку з
цим, вищому керівництву підприємства необхідно
сформувати кредитну стратегію, основним завданням якої стала б оптимізація показників інвестиційної
привабливості.
З іншого боку, у безпосередньому зв’язку з першим завданням перед підприємницькими структурами незмінно виникає друге.
2. Завдання розподілу отриманих ресурсів (інвестування).
Інвестиції поділяються на [10]:
• реальні (ресурси прямують у виробничі процеси);
• фінансові (ресурси прямують на придбання
фінансових інструментів: емісійних і похідних коштовних паперів, банківських депозитів);
• інтелектуальні інвестиції (підготовка фахівців на
курсах, передача досвіду, вкладення в розробку технологій).
Для оцінки інвестиційних можливостей необхідно досліджувати кредитоспроможність, яка є сукупністю характеристик, що дозволяють оцінити інвестиційний потенціал підприємницької структури.
Інвестиційну привабливість і кредитоспроможність підприємств можна представити основними
складовими їх фінансового потенціалу [6; 8; 9].
Оскільки обсяг інвестиційних ресурсів суб’єкта
обмежений, а потенційні об’єкти інвестицій мають різну
інвестиційну привабливість, суспільству необхідно
оптимально розподіляти свої інвестиційні ресурси. У
зв’язку з цим виникає необхідність формування інвестиційної стратегії підприємницької структури.
Іінвестиційна і кредитна стратегії складають фінансову стратегію підприємницької структури [4; 7].
Стратегія є детальним усебічним комплексним
планом, призначеним для того, щоб забезпечити
здійснення місії підприємницької структури і досягнення її цілей [2].
Мета статті — аналіз процесу формування
інвестиційної стратегії підприємства на регіональному рівні.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Постановка проблеми. Останнім часом в економіці України сталися істотні зміни, пов’язані, у першу чергу, з трансформацією політичного й макроекономічного світогляду.
З одного боку, послаблення централізації призвело до посилення ролі регіонів, поглиблення їх юридичної і політичної самостійності, а це, у свою чергу,
призвело до підвищення економічної незалежності
окремих регіонів.
З іншого боку, зростання капіталів підприємницьких структур, які за рахунок юридичного розподілу
прав власників і керівників можуть залучати додаткові неафілійовані капітали, збільшує фінансові можливості з інвестування досить великих проектів і переходу від короткострокових спекуляцій до довгострокових прямих інвестицій.
Дві ці обставини разом визначають середньострокову стратегію розвитку вітчизняної економіки. Регіони цілком стають об’єктами інвестування, бо отримують можливість застосовувати ринкові й правові механізми стимулювання інвестицій, а підприємницькі структури, що мають у своєму розпорядженні фінансовий
потенціал, мають можливість проведення довгострокових операцій на певних територіях, отримуючи в партнери регіони в особі регіональної влади.
Таким чином, стає актуальним завдання формування регіональної інвестиційної стратегії підприємницьких структур.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оскільки підприємницькі структури проводять операції
на фінансовому ринку, здійснюючи різні фінансові операції, їх можна вважати суб’єктами фінансового ринку регіону. У рамках фінансової діяльності суб’єктів
фінансового ринку неодмінно виникають два важливі
завдання:
1. Завдання залучення ресурсів для здійснення
господарської діяльності.
Ресурси, що залучаються, складаються з [1; 3; 5]:
• акціонерного капіталу (ресурсів, що отримуються на відносно невизначений термін з умовою виплати винагороди інвесторові у вигляді дивідендів);
• позикового капіталу (ресурсів, що отримуються у спеціалізованих кредитно-фінансових інститутах
на основі терміновості, зворотності і платності);
• кредиторській заборгованості (ресурсів, що
отримуються у партнерів по бізнесу й держави у вигляді відстрочень платежів і авансів);
• реінвестованого прибутку і фондів (ресурсів,
що отримуються в результаті успішної комерційної
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фінансову методологію формування інвестиційної
стратегії підприємницької структури.
Таким чином, інвестиційна стратегія підприємницької структури розробляється відповідно до цілей її
функціонування, у зв’язку з цим усі інвестиції повинні
розглядатися як один з основних способів досягнення
головної мети підприємницької структури (рис. 1).
Опис інвестиційної стратегії як і будь-якого багатогранного поняття не вичерпується лише простим визначенням. Інвестиційна стратегія, на нашу думку, є структурованою сукупністю декількох взаємозв’язаних аспектів, таких як інституційний, економічний, нормативно-правовий, інформаційно-аналітичний та інші (рис. 2).
Ці аспекти є взаємозв’язаними, їх структуризація і розподіл пріоритетів між ними, на наш погляд,
дозволяє мати чітке уявлення про розробку й реалізацію стратегії підприємницької структури, і топ-менеджерам необхідно приділяти цим аспектам досить
серйозну увагу.
Напрями інформаційного обміну вказують на типові пріоритети при розробці й реалізації інвестиційної
стратегії, зв’язуючи аспекти в єдине ціле. Інформаційний обмін дозволяє погоджувати тривалість, етапи
й умови інвестицій в рамках прийнятої стратегії
підприємницької структури.
Інституціональним аспектом інвестиційної стратегії є сукупність таких основних складових частин
як види інвестицій, інвестиційний портфель, ризики.
У рамках інституціонального аспекту виділяються основні керовані підсистеми, що існують в підприємницьких інвестиціях (рис. 3).
Нормативно-правовий аспект інвестиційної стратегії складається з таких основних частин: по-перше,
законодавчі та інші нормативно-правові акти держави, що створюють юридичну основу й формують
фіскальну середу, у рамках яких підприємницька
структура формує інвестиційну стратегію й здійснює
інвестиційний процес; по-друге, облікова політика
підприємницької структури, внутрішні регулюючі документи, які дозволяють забезпечувати єдиний інвестиційний процес в рамках її підрозділів.
Економічний аспект — сукупність економічних

ПІДПРИЄМНИЦЬКА СТРУКТУРА
Мета – приріст капіталу
Засіб досягнення мети – інвестиції
Інвестиційний процес –
інвестиційна стратегія
Рис. 1. Необхідність розробки інвестиційної стратегії

Розробка фінансової стратегії ґрунтується на сукупності фінансових функцій підрозділів підприємства.
Процес розробки стратегії містить декілька етапів:
1. Оцінка довгострокових перспектив.
2. Прогноз розвитку.
3. Усвідомлення мети.
4. Аналіз сильних і слабких сторін.
5. Узагальнення стратегічних альтернатив.
6. Розробка критеріїв оптимізації.
7. Вибір оптимальної стратегії.
8. Планування заходів.
Після розробки спільної фінансової стратегії
підприємницької структури спеціальні підрозділи відповідно до стратегії її, а також відповідно до стану фінансового ринку розробляють інвестиційну і кредитну стратегії підприємницької структури. Такий підхід дозволяє, з одного боку, «директувати» діяльність підрозділів,
тобто направити різні аспекти діяльності підприємницької структури в єдине русло відповідно до її місії, а з
іншого боку, гнучка і продумана фінансова стратегія
дозволяє вищому менеджменту підприємницької структури планувати розвиток інших напрямів діяльності.
Інвестиційний процес підприємницької структури будується на основі інвестиційної стратегії, що розробляється з використанням різних фінансово-економічних методів, які в сукупності складають науково-

Інвестиційна стратегія
Інституціональний
аспект

Економічний
аспект

Нормативноправовий аспект

Інформаційноаналітичний аспект

– направлення інформаційного обміну
Рис. 2. Система інвестиційної стратегії підприємницької структури
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Інституціональний аспект

Портфельна стратегія

Вид ризику

Вартість
портфелю

Структура
портфелю

Вид портфелю

Інтелектуальні
інвестиції

Фінансові
інвестиції

Реальні інвестиції

Стратегія поглинання

Гранична норма
ризику

Ризики

Види інвестицій

Стратегія ризику

Рис. 3. Структура інституціонального аспекту інвестиційної стратегії

• освоєння нових типів продуктів;
• завоювання нових ринків збуту.
Будь-який з обраних пріоритетів розвитку включає аналіз інвестиційних умов регіонів, оскільки й новий напрям діяльності, і виробництво нового типу продуктів, і організація дилерської мережі в новому ринку збуту пов’язані з вивченням умов в регіонах для
складання повного набору альтернатив.
У результаті аналізу регіони можуть ранжируватися за ступенем задоволення стратегічних інтересів
підприємницької структури. Наприклад, регіон, у якому є умови для створення виробництва або є підприємства для включення в уже існуючі технологічні цикли,
інтерес, що виникає як і ринок збуту, буде набагато привабливіший за регіон, що має зазначені переваги.
Після вибору регіону як об’єкта інвестицій, складається інвестиційна програма, після затвердження якої
вищим менеджментом підприємницької структури
починається реалізація інвестиційної програми в регіоні. Реалізація інвестиційної програми в рамках такого об’єкта як регіон вимагає від підприємницької структури володіння певними навичками і прийомами управління інвестиціями у великих масштабах.
Висновки
Унаслідок взаємного інтересу, що виявляється
регіонами, з одного боку, і українським капіталом, з
іншого, з’являється нова вісь економічного розвитку України. Наявні економічні передумови дозволяють сподіватися на поглиблення існуючого інтересу і
продовження плідної співпраці приватного сектора й
держави.
Ситуація, що склалася, диктує необхідність впровадження в економічну практику методів, що дозволяють проаналізувати й здійснити інвестиційні програми регіонального рівня, тобто регіональна інвестиційна стратегія дозволяє регіонам отримувати інвестиційні

частин інвестиційної стратегії, до яких належить: система економічних показників для оцінки інвестиційної стратегії, управління, фінансування інвестиційного процесу. У рамках економічного аспекту виділяються основні методи, критерії й цілі інвестиційної стратегії (рис. 4).
Інформаційно-аналітичний аспект інвестиційної
стратегії є системою обробки інформації (СОІ), що
складається з таких частин: підсистема збору і сортування інформації, підсистема зберігання інформації,
підсистема пошуку, підсистема аналізу інформації. СОІ
є базисом оперативного інформаційного обміну в рамках інвестиційної стратегії, дозволяє оперативно реагувати на зміни в юридичних основах і фіскальній
середі, прогнозувати економічні перспективи ринків і
планувати зміни в межах інституційного аспекту й коректувати основні частини економічного аспекту інвестиційної стратегії.
Таким чином, інвестиційна стратегія — єдина
високоінтегрована система, що складається з різних
аспектів, нерозривно зв’язаних між собою для досягнення головної мети підприємницької структури.
Розглянемо детальніше основні етапи реалізації
інвестиційної стратегії підприємницької структури в
регіоні. Інвестиційна стратегія підприємницької структури в регіоні набуває вигляду послідовності заходів
(рис. 5), здійснюваних для підвищення економічної
ролі підприємницької структури в обраному регіоні.
Процедура вибору регіону, а також напрями інвестування є суттю регіональної інвестиційної стратегії
підприємницької структури.
Перш за все, відповідно до місії підприємницької структури розглядаються й аналізуються основні
стратегічні пріоритети її розвитку. До стратегічних пріоритетів розвитку, на нашу думку, належать такі, як:
• розвиток нових напрямів діяльності;
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Економічний аспект
Система економічних
показників
показники структури;
показники об’єму;
показники динаміки;
показники
ефективності
інвестицій;
критерії управління.

Процес управління
аналіз можливостей;
планування;
організація;
мотивація;
диспетчеризація;
контроль;
регулювання.

Система економічних
показників
джерела
фінансування;
залучення
фінансування.

Рис. 4. Структура економічного аспекту інвестиційної стратегії

ПІДПРИЄМНИЦЬКА СТРУКТУРА
Оцінка стратегічних пріоритетів розвитку
Оцінка інвестиційних умов регіонів
Ранжування регіонів за ступенем важливості
Складання й затвердження інвестиційних програм
Реалізація інвестиційної програми в регіоні
Рис. 5. Регіональні аспекти інвестиційної стратегії

ресурси, а підприємницьким структурам освоювати
нові ринки збуту й виробництво нових видів продукції,
підвищуючи свою конкурентоспроможність на загальноукраїнському рівні.
В зв’язку з цим, аналіз інвестиційної привабливості регіону стає одним з основних методичних апаратів при проведенні політики регіональної експансії й
проведенні масштабних інвестиційних програм. Сукупність заходів щодо оцінки й проникнення підприємницьких структур в економіку регіону дозволяє не лише
отримати досить достовірний план розвитку підприємницької структури і її підрозділів в регіоні, але й проводити обґрунтовану бюджетну політику в регіоні з метою зниження економічної, екологічної, соціальної напруженості, зменшення безробіття, а також підвищення рівня соціального захисту населення.
Методи підвищення інвестиційної привабливості,
доступні регіонам, повинні використовуватися для
збільшення припливу капіталу в регіони для вирішен-

ня, у першу чергу, проблем розвитку всіх галузей економіки регіону і країни в цілому. Зарубіжний досвід
програмно-цільового управління може використовуватися для вирішення довгострокових проблем в короткостроковому періоді.
Таким чином, різні методи, прийоми і приклади
дозволяють розробляти й здійснювати заходи в рамках інвестиційної стратегії підприємницької структури
в регіональному масштабі.
Одним з найпривабливіших регіонів України для
цілей довгострокового інвестування є Донбас, що має
в різних галузях промисловості спектр підприємств,
які відповідають найсуворішим вимогам не лише
вітчизняних, але й зарубіжних стратегічних і портфельних інвесторів, про що свідчить успішна діяльність з
розміщення акцій і депозитарних розписок на українському і зарубіжних фондових ринках.
Одним з основних чинників, що підвищують
інвестиційну привабливість регіону, як це стає очевид68
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ним на прикладі Донбасу, є опрацьованість відповідної нормативно-правової бази, яка включає такі важливі аспекти, як захист прав інвесторів, гарантії компенсації втрат від регіональних ризиків, пільгове оподаткування інвесторів і надання податкових канікул
підприємницьким структурам, що виконують певні
інвестиційні умови.
Таким чином, створення умов для інвестиційної
діяльності регіону визначається декількома напрямами:
• зниження податкового важеля на інвесторів;
• заохочення переходу підприємств на сучасні
стандарти бухгалтерського обліку і стимулювання ведення обліку як за українськими, так і за західними
стандартами;
• стимулювання імпорту технологій;
• боротьба з економічною злочинністю.
Регіони, що здійснили весь спектр перетворень,
представляють підвищений інтерес для потужних українських і зарубіжних інвесторів.
Таким чином, сьогодні існує взаємний інтерес в
регіонах і підприємницьких структурах за погодженням фінансових і промислових інтересів і потоків. Тому
формування інвестиційної стратегії підприємницьких
структур на регіональному рівні є найбільш перспективним і актуальним завданням в економічній ситуації, що склалася.

Ільїна О. В. Регіональне формування розвитку інвестиційної стратегії підприємницьких
структур
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формування інвестиційної стратегії підприємства на регіональному рівні, зокрема визначено можливості залучення ресурсів для здійснення господарської діяльності,
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Ключові слова: інвестиційна стратегія, регіональні
плани, економічний аспект, нормативно-правовий аспект, інституціональний аспект, інформаційно-аналітичний аспект.
Ильина Е. В. Региональное формирование
развития инвестиционной стратегии предпринимательских структур
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АНТИКРИЗОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНИХ РИНКІВ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Актуальність теми. Стан кредитних ринків є
визначальним для функціонування економічної системи в цілому, що знову підтвердилось під час перебігу
останньої кризи. Тому необхідним є аналіз державних
як регулятивних, так і фінансових інструментів коригування розвитку кредитних відносин, який наводиться
далі в розрізі узагальнено міжнародних та індикативно зарубіжних кредитних ринків.
Виклад основного тексту. В останні два кризовіх роки організаційною основою міждержавної
координації антикризових дій стали саміти в рамках G–7, G–8 та G–20. Зауважимо, що з початку ескалації останньої фінансової кризи ще в 2008 р. пошук спільної організаційної основи її переборення став
першочерговим завданням для практично без винятку всіх держав світу. Саміти G–7 (8) найбільш відповідали потребам спільної координації державних і
міждержавних дій. Тому у відповідь на нові виклики
на екстренній зустрічі у м. Вашингтон 10.11.2008 р.
керівники центробанків і міністерств фінансів країн G–
7 оприлюднили план з п’яти пунктів стабілізації ринків
і відновлення циркуляції кредиту. Зокрема це:
— підтримка системно важливих фінансових
інститутів;
— розблокування кредитних і грошових ринків;
— забезпечення широкого доступу банків та
інших фінансових структур до ліквідності й фінансування;
— забезпечення надійності національних програм
страхування вкладів;
— відновлення функціонування вторинних ринків
іпотечних та інших цінних паперів.
Поступова трансформація кола країн, представники яких залучаються до вироблення і прийняття важливих рішень глобального масштабу від G–7 та G–8
до G–20 засвідчують дедалі зростаючу роль країн, що
розвиваються.
Наступне засідання вже в розширеному форматі як G–20 2.04.2009 р. в м. Лондоні було спрямоване на обговорення результативності антикризових
1

заходів щодо можливостей реформування світової
фінансової системи й виведення світової економіки
з кризи. За тогочасними оцінками, сумарні очікувані вкладення G–20 на підтримку економік власних
країн до кінця 2010 р. можуть сягнути 5 трлн. дол., а
обсяги пільгового кредитування за рахунок ресурсів
МВФ — 8 млрд. дол. у 2010 рр. та 17 млрд. дол. у
2014 р., у т.ч.1.
Засідання G-20 наприкінці вересня 2009 р. у
м. Піттсбурзі з поглибленням рішень попереднього саміту завершилось ухвалою спільної заяви учасників
про цілеспрямований рух до безкризового розвитку
на основі Рамкової угоди про впевнене, стійке й збалансоване зростання. На заснований новий орган —
Раду з фінансової стабільності — покладаються завдання координації міжнародних зусиль у боротьбі з
кризою та розробки правил наднаціонального фінансового регулювання й нагляду з виробленням упереджувальних антикризових заходів.
За експертними оцінками, саме в рамках вересневого саміту G–20 спостерігалося фактичне формування своєрідного «Світового уряду» чи «Ради директорів» світової економіки, які ще не стали повною
реальністю (оскільки узгодженість дій різних держав
і органів є довготривалим процесом), але тенденція
до цього достатньо очевидна. Утім, саміт G–20 у
м. Піттсбурзі визначився як головний міжнародний економічний форум на постійній основі, який у цьому
статусі, як передбачається, невдовзі може замінити
формати зустрічей G–7 та G–8.
Антикризові дії окремих країн. Конгрес США
у лютому 2009 р. підтримав виділення коштів на фінансування плану адміністрації Б.Обами щодо стабілізації
економіки США в умовах кризи обсягом 787 млрд.
дол. із їх спрямуванням на інфраструктурні проекти,
податкові субсидії для малого бізнесу й фізичних осіб
та на інші цілі. Одночасно передбачено спрямування
залишків коштів в рамках попереднього «плану Полсона» на створення спеціального банку, у якому будуть зібрані т. зв. «погані» активи. Невдовзі ФРС США
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разом з Мінфіном США та іншими організаціями заявили про можливість конвертації частки держави в
капіталі банків з привілейованих акцій у прості, тобто
цим самим посилюється роль держави в управлінні
банками.
Довідково: У США ще після кризи 1997—
1998 рр. було створено Консультативну комісію з
питань оцінки діяльності міжнародних фінансових
інститутів (спрощена її назва — «Комісія А. Мельтцера» — за прізвищем керівника). У березні 2000 р.
ця комісія представила Конгресу США і федеральному казначейству спеціальну доповідь, де після
жорсткої критики фінансової політики МВФ і
Світового банку наголошувалось на необхідності
зміни функцій і методів діяльності міжнародних
наднаціональних установ. Необхідність оновлення
й посилення регулятивних заходів змусили закликати до створення «нової етики в корпоративному
житті США», зокрема такий намір був озвучений
американським президентом 9 липня 2002 р. Незадовго до цього в США був ухвалений закон про відповідальність за корпоративне шахрайство, яким передбачалося більш жорстке покарання за відповідні
порушення. Одночасно на 20% збільшилося фінансування Федеральної комісії з цінних паперів і фондових бірж. Десять провідних фінансових компаній
США в рамках приписаного їм відшкодування
збитків обсягом 1 млрд. дол. за некоректні оцінки
стану ринку зобов’язались виділити 450 млн. дол.
на створення незалежного аналітично-дослідницького консорціуму.
У 2009 р. ФРС США запровадила нову програму кредитування, яка передбачала виділення 200 млрд.
дол. на підтримку ринку споживчого кредитування, в
т.ч. за допомогою надання коштів у вигляді субсидій
для автокредитування, студентського кредитування,
кредитування малого бізнесу та кредитування з використанням кредитних карток. Крім того, ця програма
передбачала широке коло заходів із зниження податків
з метою підтримки споживання.
Перераховані заходи можна охарактеризувати як
подальший розвиток прийнятої в листопаді 2008 р.
програми стимулювання споживчого кредитування —
Term Asset Backed Securities Loan Facility (TALF). Ця
програма вже вичерпала свій термін дії в лютому 2010,
проте рішенням ФРС була продовжена до
30.06.2010 р., при цьому статистика свідчить, що в

2009 році кошти, виділені на неї, використовувалися
досить обережно — за станом на 30 грудня 2009 року
на балансі цієї програми нараховувалось лише 48
млрд. дол.2
Заходи із зниження кредитних ставок ФРС США
проявились також у формі скуповування значних обсягів іпотечних облігацій (MBS). Таким чином, до кінця
2009 року було придбано MBS на суму понад 900
млрд. дол. При цьому скуповування іпотечних облігацій ФРС призвело до зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами до рекордно низьких
рівнів (близько 5% за 30 річний кредит), що певним
чином підтримало іпотечний ринок.
На сьогодні широковідомою є американська Програма допомоги проблемним активам — TARP
(Troubled Asset Relief Program), у рамках якої передбачено створення спеціального фонду розміром
700 млрд. дол. для викупу проблемних активів фінансових установ. Попри попередні пропозиції щодо згортання цієї програми внаслідок окремих ознак фінансової стабілізації, переважило рішення щодо продовження дії цієї програми до 3 жовтня 2010 р.3. Президент США в лютому 2010 р. окремо заявив про „перезавантаження» TARP шляхом масштабного фінансування потреб малого бізнесу обсягом 30 млрд. дол.
для відновлення процесів мікрокредитування та створення нових робочих місць4.
Серед інших програм підтримки фінансового сектора, що реалізуються в США, можна виділити реалізацію Федеральною корпорацією зі страхування депозитів (FDIC) Програму тимчасового гарантування
ліквідності (Temporary Liquidity Guarantee Program), у
рамках якої розмір гарантування вкладень депонентів у
банках США зріс до 250 тис. дол. наприкінці 2009 р.
Країни ЄС у грудні 2008 р. прийняли спільний план
стимулювання економіки своїх країн-членів у 2009 р.
обсягом близько 200 млрд. євро (1,5 % ВВП), які передбачалось (узгоджено з відповідними заходами в США)
спрямувати на кредитування приватного сектора, сприяння розвитку малого й середнього бізнесу одночасно
зі зменшенням податків і бюджетних витрат.
Додатково Євросоюз оприлюднив плани з радикальної зміни стандартів оцінки достатності капіталу
банків — очікується, що відповідні вимоги будуть використовуватись як більш жорсткі під час періодів економічного підйому й лібералізовані в період спадів5.
Зміну регулятивних вимог до капіталу банків на по-

Офіційний сайт The Federal Reserve Bank of New York — Електронне джерело, режим доступу : http://www.newyorkfed.org/
markets/talf_terms.html
3
Режим доступу : www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/450267
4
Режим доступу : www.rbcdaily.ru/2010/02/03/world/456357
5
Дементьева С. Капиталу сделают поправку на кризис // Коммерсантъ, 08.07.2009.
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чатку липня 2009 р. схвалили Міністри фінансів країн
Євросоюзу, які будуть внесені в стандарти оцінки достатності капіталу Базель ІІ (оскільки наразі вимоги
до банківського капіталу не залежать від фази економічного циклу). Заявлена мета поправок — перехід
від проциклічного до антициклічного регулювання переміщення капіталу за допомогою створення запасів
ліквідності з тим, щоб мати можливість витрачати їх у
кризові періоди. Слід зазначити, що коригування стандартів Базеля ІІ може ознаменувати початок радикальної зміни регулювання банківського ринку. Надалі
цілком можливе коригування міжнародних стандартів
фінансової звітності та принципів роботи міжнародних рейтингових агентств.
У частині безпосереднього фінансування антикризових заходів, з появою перших ознак економічної стабілізації наприкінці 2009 р. голова ЄЦБ в унісон з позицією керівництва ФРС США заявив про
відмову від деяких екстрених програм підтримки
ліквідності, які були прийняті раніше під час кризи6.
Окремо про кредитний ринок Греції — оскільки
саме останній, а з ним і вся фінансова система ЄС,
перебувають у стані випробування з початку 2010 р.
Основною проблемою розвитку економіки Греції постала необхідність консолідації бюджетної позиції для
зниження дефіциту бюджету та зменшення відношення державного боргу до ВВП, тобто мова йде про значну боргову залежність у сфері державних фінансів при
фінансуванні державних витрат.
Першочерговим завданням визнано відновлення стійкого розвитку країни, яке вимагає зміни економічної платформи — переходу від розширення внутрішнього попиту як рушійної сили зростання до нової
моделі, що розвивається завдяки внутрішнім та
зовнішнім інвестиціям, а також збільшенню експорту
товарів та послуг.
Як окремий результат узгоджених дій для переборення проблем економіки Греції ЄС має намір обмежити спекулятивні операції з фінансовими інструментами страхування від дефолту по держборгу, т. зв.
сувереними кредитними дефолтними свопами7.
У лютому 2009 р. бундестаг Німеччини схвалив другий план виділення 50 млрд. євро на заходи
економічного стимулювання (перший транш обсягом
31 млрд. євро був наданий у 2008 р.). У Німеччині також створений спеціальний фонд стабілізації кредитно-

го ринку, діяльністю якого передбачено можливість надання гарантій та рефінансування фінансових установ.
Пакет допомоги уряду банкам-кредиторам Німеччини включає в себе державну програму кредитів та гарантій. Ця програма покликана підтримати споживчий
попит населення та підприємницьку активність. Програма складається з двох основних блоків: кредитна програма орієнтована на середній клас, яка передбачає витрати обсягом до 15 млрд. євро, та кредитну програму
для великих підприємств обсягом 25 млрд. євро.
Урядом окремо зазначається, що остання програма
спрямована не на порятунок нежиттєздатних підприємств,
а виключно на стабілізацію здорових та перспективних.
Для цього фінансова допомога буде надаватись підприємствам, які подолали фазу стагнації, мають життєздатну
концепцію розвитку, підприємство має суттєве значення
для економіки країни, воно вичерпало всі інші фінансові
джерела підтримки, та допомога держави не призведе до
дисбалансу умов конкуренції на ринку.
За даними статистики програма кредитів та гарантій у 2009 році користувалась значним попитом,
так було подано близько 5000 заяв від фізичних осіб
та великих підприємств, за якими було виділено близько 7,5 млрд. євро з передбачених 40 млрд. євро8.
План екстреної допомоги населенню уряду
Франції складався із пакету заходів, який передбачав
асигнування на потреби безробітних і незаможних до
2.65 млрд. євро, у т.ч. у вигляді податкових послаблень, підвищення допомоги з безробіття та одноразові
виплати. У плані особливо зазначалось, що ці кошти
повинні також позитивно вплинути на розблокування
кредитних ринків.
На додаток до цього плану уряд Франції дозволив банкам-іпотечним кредиторам з 01.01.2009 р.
збільшити вдвічі норму надання іпотечних кредитів на
купівлю або ремонт та зведення будинків із нульовою
ставкою відсотка (Prets a Taux Zero). У другому кварталі 2009 року цей захід приніс досить суттєві результати — у цей період темпи зниження обсягів нових
наданих кредитів зменшились до 29,2% після 43,5%
у першому кварталі9.
На початку листопада 2009 р. Великобританія
збільшила до 330 млрд. дол. державні витрати на
фінансову підтримку економіки, зокрема на державну програму придбання активів10. Мета цієї програми
— збільшити грошову ліквідність і стимулювати ак-

Режим доступу : www.bankir.ru/news/article/2560323
Режим доступу : www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/456403
8
Офіційний сайт Federal Ministry of Economics and Technology Німеччини — [Електронний ресурс] — Режим доступу :
www.bmwi.de
9
Офіційний сайт The European Mortgage Federation — [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.hypo.org
10
Режим доступу : www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/447532
6

7

72

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

В. В. Корнєєв, Є. О. Бублик

6

5,75

5,75

5,5

5,5 5,5

5,25

5,25

5,25

5,25

5

5

5

5

4,75
4,5

4,5

4,25
4

4

4,5

4,25
4

4

4

4

3,75 3,75

3,75

3,5

3,5
3,25

3

3

3
2,5

2,5

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5
0,75

0,75

0,75

0,75

0,5

0,4
0,3

0,25

ФРС США

0 1.01 .2
0 09

0 1.11 .2
0 08

0 1.09 .2
0 08

0 1.05 .2
0 08

0 1.03 .2
0 08

0 1.01 .2
0 08

0 1.11 .2
0 07

0 1.09 .2
0 07

0 1.07 .2
0 07

0 1.05 .2
0 07

0 1.07 .2
0 08
ЄЦБ

1

0,25

0,25

0,5 0,5

1

1

0,1

0,5

0,5

1

0,5

0,25

0,1
0,1

0 1.03 .2
0 07

0 1.01 .2
0 07

0

Банк Англії

1

0,75

0,1

0,1

0,25
0,1

0,1

0,25
0,1

0 1.03 .2
0 10

0,75

1

0 1.01 .2
0 10

0,75

1,25
1

0 1.11 .2
0 09

0,75 0,75

1

0 1.09 .2
0 09

1

1

1,5

0 1.07 .2
0 09

2

0,5

2,5

2,25

0 1.05 .2
0 09

3,5

4

0 1.03 .2
0 09

5,5

Банк Японії

Рис.1. Динаміка процентних ставок зарубіжних центробанків

тивність у банківському та виробничому секторах.
Прем’єр-міністр Г. Браун оприлюднив 10-річний план
кардинальної реформи світової фінансової системи,
основу якого складає спеціальний соціальний контракт
між всіма її учасниками11.
Уряд Великобританії у 2009 р. також здійснив
фінансове вливання в розмірі 10 мрлд. ф. ст. у нещодавно націоналізований, 5-ий за розміром у країні іпотечний банк Northern Rock. За допомогою цього заходу уряд намагався вивести з кризового стану ринок іпотеки. Щоправда, за даними Європейської Іпотечної Асоціації помітного ефекту цей захід не дав —
темпи скорочення загальних обсягів ринку в другому
та третьому кварталі 2009 року склали відповідно 9,1%
та 8%12.
Також британський уряд обумовив надання державних гарантій за активами в обмін на збільшення
обсягів кредитування. Так, Royal Bank of Scotland в
обмін на державні гарантій на суму 325 млрд. ф. ст.
зобов’язався надати в 2009 — 2010 рр. споживчих та
комерційних кредитів на загальну суму 50 млрд. ф. ст.13
Іншими фактами державного патерналізму кредитного ринку Великобританії постають затвердження
банком Англії спеціальної схеми ліквідності для фінан-

сової стабілізації шляхом надання фінансової підтримки
реципієнтам ресурсів під заставу, надання додаткових
трирічних державних гарантій за окремими інструментами незабезпеченого боргу, перегляд положень банківського законодавства з метою вдосконалення процедур банкрутства та передачі прав власності, посилення повноважень Банку Англії в сфері резервних
вимог та контролю за міжбанківськими платежами.
Серед важливих державних інструментів регулювання розвитку кредитних ринків є використання
змінної процентної (облікової) ставки центробанків. На
рис. 1. показана динаміка таких ставок центробанків
розвинутих країн світу з початку 2007 р. (передкризовий період) до 1.03.2010 р.
У кризових умовах зниження облікових ставок
центробанками групи країн світу для стимулювання
кредитних угод мало практично синхронний характер
і розпочалося на порубіжжі 2008 — 2009 рр. Порівняно
низькі ставки підтримуються й до сьогодні.
У Росії з 01.09.2009 р. вступила в дію постанова, згідно з якою планується надати з федерального
бюджету 2 млрд. руб. на субсидування банкам відсоткових ставок за кредитами населенню на придбання
вітчизняних автомобілів. При цьому відсоткові ставки

Режим доступу : www.cbonds.info/rus/news/index.phtml/params/id/447711
Там само
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за такими кредитами не повинні перевищувати облікову ставку ЦБР більш ніж на 3 — 4%, тоді держава
бере на себе зобов’язання відшкодувати позичальникам 2/3 облікової ставки (8 з 10,25 відсотків) за такими кредитами 14.
На порядку денному державних регуляторів багатьох країн світу залишаються питання щодо управління проблемними активами банків. Аналіз зарубіжної практики (Швеція, Японія, США) виведення
банків з кризи й поетапного поновлення їх діяльності
засвідчує досить поширене використання інструментарію «оздоровлення проблемних банків» за участі держави. Окрім стратегії «локалізації проблемних активів»
в управлінні окремої керуючої компанії, використовується й такий підхід, що надає державі в особі уряду право бути акціонером комерційного банку для
відновлення фінансової стабільності останнього.

равління проблемною заборгованістю в банківській
системі та сфері державних фінансів.
Корнєєв В. В., Бублик Є. О. Антикризове регулювання кредитних ринків: порівняльний
аналіз практики зарубіжних країн
У статті розглянуто комплекс заходів, спрямованих на подолання кризових процесів на фінансових
ринках зарубіжних країн. Проведено порівняльний
аналіз державних регулятивних і фінансових інструментів коригування розвитку кредитних відносин в
кризових умовах. Визначено перелік основних
інстументів та зроблено пропозиції щодо можливостей
їх імплементації найбільш актуальних для української
практики.
Ключові слова: антикризові заходи, кредитні ринки, фінансові інститути, облікова ставка, проблемні
активи.

Висновки. В умовах кризи й початкового посткризового відновлення кредитних ринків в усіх країнах має місце розширення повноважень державних
регуляторних установ в частині впливу на функціонування кредитних ринків. Основними регуляторними
інструментами такого впливу стали такі три:
— підтримка й збільшення ліквідності з використанням ресурсів («вливання» капіталу через операції рефінансування, викуп проблемних активів, ресурсна підтримка за рахунок коштів бюджету та спеціальних стабілізаційних фондів);
— гарантування депозитів спеціальними державними структурами — свого роду «амортизаторами», що покликані відшкодовувати втрати внесків на
банківські рахунки;
— зниження процентної ставки центробанків
для стимулювання ділової активності шляхом розширення пропозиції грошей та зменшення їх вартості.
Операції з рефінансування, які проводилися зарубіжними центробанками в значних обсягах, стали
наслідком недостатнього регулювання ліквідності в
докризовий період. Але збереження процентних ставок на практично нульовому рівні не може бути тривалим, оскільки надмірна ліквідність може спровокувати нові бульбашки. Для України питання зниження
облікової ставки НБУ для стимулювання кредитного
ринку залишається актуальним і потребує відповідного вирішення. У практиці регулювання банківської
системи України необхідно вдосконалити процес уп-
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регулирование кредитных рынков: сравнительный анализ практики зарубежных стран
В статье рассмотрен комплекс мер, направленных на преодоление кризисных процессов на финансовых рынках зарубежных стран. Проведен сравнительный анализ государственных регуляторных и финансовых инструментов коррекции развития кредитных отношений в кризисных условиях. Определен
набор основных и сделаны предложения о возможности имплементации инструментов наиболее актуальных для украинской практики.
Ключевые слова: антикризисные меры, кредитные рынки, финансовые институты, учетная ставка,
проблемные активы.
Korneev V. V., Bublik E. O. Anti-crisis adjusting
of credit markets: comparative analysis of foreign
countries practice
In the article considered the complex of measures
directed on overcoming the crisis processes on the
financial markets of foreign countries. The comparative
analysis of state regulator and financial instruments of
correction credit markets development in crisis terms is
conducted. A set is certain basic and done suggestion
about possibility of implementation of instruments most
actual for Ukrainian practice.
Key words: anti-crisis measures, credit markets,
financial institutes, interest rate, distressed assets.
Стаття надійшла до редакції 29.04.2010
Прийнято до друку 30.04.2010

14

Сайт РБК-daily — [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.rbcdaily.ru/

74

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

Г. В. Колєснікова
УДК 338.22(477):368.811
Г. В. Колєснікова,
пошукач Інституту економіки промисловості НАН України
м. Донецьк

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ
МІКРОСТРАХУВАННЯ ТА ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ МАЛОМУ
ПІДПРИЄМНИЦТВУ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Стабільне фінансування підприємницької діяльності в період ринкової трансформації економіки завжди було однією з актуальних
проблем на шляху стійкого зростання економіки.
Підприємства малого бізнесу і у розвинутих країнах,
і в тих, що тільки розвиваються, завжди мали труднощі з отриманням фінансової допомоги від банків і
фінансових установ. Фактично більшість підприємств
малого бізнесу починає свою діяльність без будь-якої
початкової підтримки. Підприємець, зазвичай, отримує свою першу невелику частину фінансування, у
якій у нього існує потреба, зі своїх власних заощаджень або за рахунок заощаджень своєї сім’ї. Також
підприємства малого бізнесу схильні вважати, що без
отримання коштів від кредитних установ їх розвиток є
складним й не таким стрімким, як хотілося.
У процесі кредитування малі підприємства стикаються з проблемою надання банку забезпечення для
отримання коштів в необхідному обсязі. Тому виникає
потреба заміщення частини розміру забезпечення шляхом надання гарантій від третьої сторони. З огляду на
те, що кредитування малого підприємництва є ризиковим, фінансова спроможність банків опиняється під
значною загрозою, якщо не сформувати гарантій повернення їхнього кредиту. Обидві сторони дуже потребують формування надійної системи гарантування. Іноземний досвід переконливо свідчить, що дієвими елементами цієї системи зазвичай є гарантійні фонди (державні, місцеві та інших форм власності), а також товариства взаємного кредитування. Ще однією системою
захисту від певного ризику є мікрострахування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про можливість запровадження схем гарантування кредитів широко розглядається в публікаціях зарубіжних авторів, зокрема Д. Крук, Р. Джуччі, І. Пелипась у роботі «Гарантийные фонды для предприятий малого и среднего бизнеса» [1] розглядають можливість створення гарантійних фондів для суб’єктів
малого та середнього бізнесу як інструменту, що спрощує їх доступ до фінансового капіталу. Ці питання також досліджуються в публікаціях вітчизняних авторів:
С. В. Усенко, С. Григор’єва, В.І. Ляшенка, Т.В. Світличної. Зокрема, С. В. Усенко у статті «Гарантийный
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фонд в системе финансового кредитования предпринимательства» [2] зазначає, що гарантійні схеми розширюють можливість доступу до фінансових ресурсів,
перш за все для підприємств, що розпочинають свій
бізнес та мають високий темп розвитку; у публікації
С. Григор’єва «Принципи створення та функціонування
фондів кредитної гарантії»[3] запропоновано застосування фонду кредитних гарантій як організації, яка б
приймала на себе значну частину ризику в ході кредитування; у роботі В. І. Ляшенка та Т. В. Світличної
«Кредитная инфраструктура малого бизнеса: ретроспектива и перспектива» [4] розглянуто особливості
діяльності компаній взаємних гарантій та товариств
взаємного гарантування кредитів у країнах Європи, а
також пропонується поетапний підхід до формування
регіональної мережі спеціалізованих небанківських
фінансово-кредитних та кредитно-гарантійних закладів
з розвитку малого підприємництва.
Питання мікрострахування розглянуто в статті
російського автора Е.С. Гребенщикова «Микрострахование — не вполне обычное страхование и не только для малоимущих» [5].
Однак необхідне детальніше вивчення ролі держави та її можливостей із забезпечення розширення
джерел фінансування підприємств малого бізнесу за
рахунок надання державних гарантій при отриманні
кредитів. У зв’язку з важливістю забезпечення доступу малих підприємств в Україні до необхідних обсягів фінансових ресурсів постає проблема продовження пошуку та практичної реалізації нових ефективних шляхів вирішення проблем формування кредитно-гарантійних та мікрострахових установ. Особливо це актуально в жорстких умовах світової фінансової кризи, коли відбувається збільшення ризиків
при кредитуванні і внаслідок банки зовсім припиняють кредитування.
Мета. Основною метою статті є узагальнення
світового досвіду підтримки кредитування малого
бізнесу, а також обґрунтування необхідності залучення додаткових джерел фінансових ресурсів шляхом розробки схем гарантування кредитів та мікрострахування.
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кової системи господарювання в Україні пов’язане із
зростанням підприємницької активності в усіх сферах
економіки. Одним із перспективних напрямів створення конкурентно-ринкового середовища є розвиток
малого бізнесу. Він значною мірою залежить від фінансового забезпечення його діяльності. Звідси особливого значення набуває кредитна підтримка малого
бізнесу вітчизняними банківськими установами. Малий бізнес в Україні досьогодні стикається з безліччю
проблем в процесі отримання банківського кредиту.
При цьому розвиток таких підприємств без кредитних
засобів не завжди можливий.
Відсутність у господарській системі стійкого
джерела фінансування, спрощеного доступу до нього
суб’єктів підприємницької діяльності для відтворення
капіталу зумовлює падіння конкурентоспроможності
підприємств, зниження обсягів виробництва товарів
та послуг, недостатнє використання нових технологій.
Банківське кредитування потенційно є найефективнішим легальним джерелом ресурсів для малого бізнесу, зазвичай кредитні кошти банків спрямовуються на
задоволення регулярних потреб малих підприємств та
довгострокові інвестиції. Кредитування являє собою
особливий процес, що складається з ряду етапів, кожний з яких забезпечує вирішення певних завдань, а в
сукупності досягаються головні цілі [6].
У літературі виділяють такі основні причини,
чому підприємства малого бізнесу мають обмежений
доступ до фінансування: — кредитування малих
підприємств зазвичай вважають ризикованим в силу
мінливості обставин, з якою зіштовхуються підприємства малого бізнесу, їх уразливості до економічних
змін; — банки завжди мають упереджене ставлення й
віддають перевагу кредитуванню великих корпоративних позичальників; — високі банківські адміністративні витрати під час кредитування невеликих позичальників; — брак у малих підприємств відповідних
даних бухгалтерської звітності та іншої документації,
яку вимагають банки, а також цінних паперів або кредитного забезпечення під позики [3, с. 2].
Чинниками, котрі обмежують можливості малих
підприємств отримати банківський кредит, є, з одного
боку, жорсткіші вимоги банків до малих підприємств
щодо надання гарантій повернення кредиту внаслідок
відсутності в останніх тривалої кредитної історії, підвищених виробничих ризиків, мобільності капіталу, а з
іншого боку, властива малим підприємствам специфічна структура активів, у якій мінімальний внесок нерухомості, що могло б служити заставою повернення кредиту. Крім того, банківський сектор більшою
мірою орієнтований на обслуговування великих
підприємств, що істотно підвищує витрати кредитування малих підприємств і призводить до підвищення

ставок за кредитами. Для комерційних банків робота
з клієнтами, які отримують незначні кредити (здебільшого це малі підприємства), є низькорентабельною.
Важливий бік справи — це забезпеченість кредиту. Сьогодні малі підприємства не в змозі виконати
заставні зобов’язання, тому що вони не мають достатнього забезпечення, або застава, яка ними пропонується, не досить ліквідна. Зрештою, і проценти за
кредити такі високі, що навіть за сприятливих економічних умов повернути їх важко. Через неможливість
отримувати кредити офіційно малі підприємства користуються послугами «чорного» ринку кредитів. Оскільки кредити видаються на певних умовах, то вони
часто бувають такими, що затягують «молоді» малі
підприємства в тенета тіньової економіки.
Отже, перед малими підприємствами постають такі
проблеми, пов’язані з банківським кредитуванням:
1) мале підприємство не може надати необхідного забезпечення для отримання кредиту;
2) надто високі процентні ставки за кредитами;
3) оформлення документів на кредит складне або
забирає багато часу;
4) термін кредитування недостатній.
На відміну від України, у Європі кредитуванню
малого та середнього бізнесу міжнародні фінансові
інститути надають великого значення. Так, у ЄС діє
спеціальна програма, що передбачає розподіл фінансової допомоги, призначеної для кредитування малого
бізнесу, через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), інші європейські фінансові інституції.
У країнах Європи діє прийнята у 2000 році Європейська хартія для малих підприємств (European Charter
for Small Enterprises). Країни, що приєдналися до цього документа, розглядають малий та середній бізнес як
ключовий елемент інновацій і створення нових робочих місць. Також країни зобов’язуються зосередити
свою увагу на таких напрямах: освіта та підготовка
кадрів; створення пільгових умов для швидкого запуску бізнесу; забезпечення доступу малого й середнього
бізнесу до сучасної інформації та технологій; створення адекватної правової та податкової бази, що сприяє
розвитку малого й середнього бізнесу [7].
Майже 40 країн приєдналися до Хартії та висловили свою відданість її принципам. Участь України в
процесі Хартії передбачається Указом Президента та
Резолюцією Кабінету Міністрів України, прийнятою в
липні місяці 2008 року. Уряд України повністю підтримує принципи Хартії і вважає їх впровадження вкрай
необхідним для створення більш сприятливого середовища для росту малих підприємств в Україні, аби вони
змогли повністю розкрити свій потенціал та зробити
гідний внесок в економічне зростання країни.
Одним із 10 принципів Хартії є «доступ до
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фінансів», у рамках якого обов’язковим є впровадження
схем гарантування кредитів малому підприємництву.
У світовій практиці для вирішення проблем високого ризику кредитування підприємств малого бізнесу та неможливості надання ними достатнього кредитного забезпечення багато країн запровадили схеми кредитної гарантії. Основною спільною рисою цих
схем є те, що ризик кредитування в них розподіляється в узгоджених пропорціях між позикодавцем (банком або фінансовою установою) та гарантійною організацією. Такі схеми гарантують компенсацію банкам
у випадку невиконання позичальниками їх зобов’язань
за виданими кредитами, таким чином зменшуючи ризики кредиторів. Без таких гарантій кредити або не
видавалися взагалі, або видавалися в меншому обсязі, який необхідний для розвитку підприємств малого бізнесу.
Світовий досвід показує, що схеми гарантування кредитів розробляються з метою збільшення надходжень капіталу в реальний сектор економіки й особливо в розвиток малого підприємництва. Уряди країн,
що впровадили такі схеми, бачили в них дві основні
переваги. По-перше, це зменшує необхідність прямого виділення бюджетних коштів на підтримку
підприємств малого бізнесу. По-друге, це сприяє розвитку навичок оцінки ризиків у кредиторів і позичальників, зміцненню довгострокових зв’язків між ними
й у подальшому поступово призводить до ситуації,
коли участь держави як гаранта стає необов’язковою.
Водночас є і негативні моменти в державних гарантіях. Насамперед, вважається, що вони можуть
зробити й кредиторів і позичальників менш уважними до оцінки ризику при розробці умов кредитного
договору, стимулювати надмірне звернення банків до
гарантійних фондів. Однак досвід показує, що ретельно розроблені схеми гарантування кредитів мінімізують проблеми такого роду.
З метою впровадження й ефективного функціонування гарантійних схем міжнародними фінансовими інститутами й окремими країнами розроблені спеціальні документи. У них рекомендовані правила відбору позичальників та даються рекомендації з максимальних розмірів гарантій. Наприклад, для кожного
окремого кредиту максимальний розмір гарантії не
повинен перевищувати 50% від суми кредиту; максимальний обсяг усіх виданих під гарантію кредитів не
повинен перевищувати загальний обсяг гарантійного
фонду більш ніж в 5 разів.
Це дозволяє мінімізувати неповернення кредитів
і відповідно збитки і приватних фінансових інститутів,
і державного гарантійного фонду. Рекомендується також стягувати окремо плату на покриття адміністративних витрат із забезпечення гарантійних схем. ПлаЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

та може мати форму або одноразового авансового
платежу в гарантійний фонд у розмірі 1 — 3 % від
загальної суми, на яку надається гарантія, або щомісячного платежу, що розраховується залежно від залишкової суми, на яку надана гарантія. Для мінімізації
ризиків гарантійний фонд повинен суворо дотримуватися принципу диверсифікованості по галузях і категоріях позичальників, а також не перевищувати встановлених меж для розмірів окремих гарантій.
Механізм діяльності фонду у спрощеному вигляді складається з таких етапів:
1. Підприємство звертається до банку, а для забезпечення кредиту пропонує певну заставу.
2. Банк розглядає заявку та приймає рішення про
те, що кредит може бути наданий тільки за умови надання додаткового забезпечення або ж нестача забезпечення буде покрита гарантійним фондом.
3. Підприємство звертається до гарантійного фонду за наданням гарантії та передає документи, які
підтверджують намір банку надати кредит.
4. Гарантійний фонд розглядає заявку та приймає рішення про надання (або відмову) гарантії.
5. Підприємство проводить оплату гарантійному
фонду за надану гарантію.
6. Банк, гарантійний фонд та позичальник укладають договір гарантії.
7. Банк та підприємство укладають кредитний
договір.
Схематично механізм діяльності фонду представлено на рис.1
Додаткова необхідність впровадження схем гарантування кредитів зумовлена загальною економічною ситуацію, що склалася внаслідок світової фінансовій кризи, яка завдала найбільшої шкоди фінансовій
системі багатьох країн світу.
Для подолання наслідків кризи багато країн
уживають заходи для посилення державного впливу на економіку. Зокрема приймаються антикризові
програми, що включають комплекс екстрених заходів із забезпечення фінансової допомоги підприємствам малого бізнесу, які в основному зводяться до трьох напрямків:
По-перше, підтримка рівня продажу й запобігання зменшення обігового капіталу підприємств сектору малого бізнесу на основі надання експортних кредитів і гарантійних зобов’язань, полегшення податкового тягаря й надання відстрочки за податковими платежами, а також уживанням заходів щодо скорочення
строків платежів усіма партнерами ділових відносин і
забезпеченню безперервності грошових потоків.
По-друге, полегшення доступу підприємств малого бізнесу до фінансових ресурсів, своєчасне надання обігових коштів, реструктуризація кредитної за77

Г. В. Колєснікова

Банк
Звернення
за кредитом
Гарантія

Кредит
Звернення за гарантією

Підприємство
малого бізнесу

Гарантійний фонд
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Рис. 1. Механізм діяльності гарантійного фонду

боргованості, розширення схем надання гарантій і
поліпшення умов погашення діючих кредитів.
По-третє, здійснення фінансової підтримки
підприємств малого бізнесу для забезпечення реалізації й завершення чинних інвестиційних і інноваційних проектів, що мають високу комерційну привабливість з метою забезпечення можливості в найближчому майбутньому здійснити вихід на ринок з новими
продуктами й послугами, які мають підвищений попит. Така допомога здійснюється шляхом надання інвестиційних грантів, пільгових кредитів і вживанням заходів щодо забезпечення прискореної амортизації основних засобів і цільовим фінансуванням науково-дослідних й дослідно-конструкторських робіт.
Іншим джерелом додаткового фінансування малого підприємництва в країнах, що розвиваються, є
мікрострахування. Досвід розвитку мікрострахування (м/с) узагальнювала й підготувала пропозиції з його
регулювання Міжнародна асоціація страхових наглядів
(МАСН або IAIS). Наприкінці 2006 р. Робоча група
МАСН з мікрострахування надрукувала доповідь, що
визначила критерії, параметри й особливості мікрострахування як поняття й узагальнила підходи до мікрострахування в різних державах, передусім з погляду
органів регулювання. Доповідь базується на даних, отриманих у ході опитування представників наглядових
(регулятивних) організацій і об’єднань страховиків в
країнах — членах МАСН (Issues in Regulation and
Supervision of Microinsurance. Draft Issues paper.
November 2006). Представники 40 країн узяли участь
у цьому проекті. МАСН заявила про прагнення створити модель «режиму регулювання й нагляду», що
сприяє поширенню м/с і разом з ним — страхування
населення в цілому та підвищенню надійності й
стійкості усієї фінансової системи.
На думку експертів МАСН, мікрострахування
припускає:
— надання страхового захисту для домашніх
господарств з низьким рівнем доходу зі схожим ризиковим профілем;

— страхування з низькими страховими сумами і
відповідно з невеликими виплатами;
— страхування з низькими страховими внесками.
Мікрострахування визначається також як захист
людей з невисокими прибутками від певних ризиків
та обмін на сплату скромної премії, пропорційної вірогідності й вартості застрахованого ризику.
Експерти МАСН дійшли висновку, що, хоча в
ряді стосунків мікрострахування представляє не що
інше, як «спрощене страхування», тут також можуть
знаходити застосування принципи пруденціального
нагляду, розкриття інформації для утримувачів полісів,
інвесторів і спонсорів, а від керівників мікростраховика вимагається не менший професіоналізм, ніж у
традиційних страхових компаніях.
Мікрострахування в останній період перебуває в
полі зору і національних урядів, і впливових багатосторонніх міжнародних організацій (Світовий банк,
Міжнародна організація праці, ОЕСР, за підтримки яких
був створений міжнародний Центр мікрострахування,
Всесвітня організація охорони здоров’я, організації
системи ООН). Відповідні дослідження проблем мікрострахування проводило Мюнхенське перестрахове товариство. Практичний інтерес до цієї теми виявляли
найбільші страхові корпорації, банки розвитку й
сільгоспкредитування. Голландський страховий кооператив Eureco, що займався раніше прямим страхуванням ризиків мікрострахування, останнім часом став
пропонувати й послуги з їх перестрахування у своїй
дочірній структурі Eureko Re [8].
Отже, міжнародний досвід показує, що гарантійні
фонди створюються за участі держави, місцевих
органів влади, банків, що кредитують малі підприємства. Основною ціллю їх діяльності є сприяння в отриманні малими підприємствами банківських кредитів
та іншого додаткового фінансування. Поряд з цим, у
зарубіжних країнах застосовується мікрострахування
як інструмент захисту дрібних підприємців з невисокими доходами від ризиків неплатоспроможності. В
Україні для впровадження державної політики підтрим78
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ки розвитку малого підприємництва необхідне використання іноземного досвіду в запровадженні схем
гарантування кредитів та мікрострахування як додаткового джерела надходження капіталу в реальний сектор економіки країни та страхового захисту від певних ризиків.

гарантування кредитів малому підприємству в
Україні
У статті йдеться про світовий досвід використання
гарантійних установ для підтримки малого підприємництва. Проаналізовано основні параметри діяльності фондів
гарантування кредитів та інститутів мікрострахування. Визначено можливості впровадження схем гарантування та
мікрострахування підприємств малого бізнесу в Україні.
Ключові слова: кредит, фінансування, підприємництво, малий бізнес, гарантія, фонд, банківська система, страхування, забезпечення, мікрострахування.
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Колесникова А. В. Про необходимость использования зарубежного опыта микрострахования и гарантирования кредитов малому предпринимательству в Украине
В статье исследован мировой опыт использования гарантийных учреждений для поддержки малого
предпринимательства. Проанализированы основные
параметры деятельности фондов гарантирования кредитов и институтов микрострахования. Определены возможности внедрения схем гарантирования и микрострахование предприятий малого бизнеса в Украине.
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Kolesnikova A. V. About the necessity of use of
foreign experience microinsurance, and credit
guarantee to small business in Ukraine
In the article research of world experience of the
use of guarantee establishments is conducted for support
of small enterprise. The basic parameters of activity of
funds of guaranteeing of credits are analysed and institutes
of mikroinsurance. Possibilities of introduction of charts
of guaranteeing are certain and mikroinsurance of
enterprises of small business in Ukraine.
Key words: credit, finance, entrepreneurship, small
business, the guarantee fund, banking, insurance, security,
micro-insurance.
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SOCIAL CAPITAL AND ITS INFLUENCE ON THE FINANCING
AND PROFITABILITY OF SMALL-SCALE ENTERPRISES
(ISRAEL EXPERIENCE)
Introduction. Understanding the impact of social
capital on the entrepreneur-ship process is an area of
considerable interest among scientists. A broad range of
studies are devoted to this problem (Adler and Kwon,
2002; Coleman 1988; Fukuyama, 1995; Griffith and
Harvey, 2004; Kostova and Roth, 2003; Leana and Van
Buren, 1999; Paldam and Svendsen, 2000). The social
capital of a firm can be regarded as a resource that
reflects the character of the firm’s social relations and
influences business capital and businesses performance
(Hunt, 2000; Kostova and Roth, 2003). The tighter the
links to communities are, the stronger the effect of the
social capital (Honig 1997; Walker et al. 1997).
The purpose of this study is to investigate how social
capital affects the financial funding and profitability of
small businesses.
Theoretical framework. Social capital is defined in
the literature as an asset that is engendered via social
relations and can be employed to facilitate action and enlarge
one’s profit (Griffith and Harvey, 2004). Social capital
enables individuals and firms to cooperate with one another
to achieve objectives (Coleman, 1988). Thus, a firm’s social
capital can be explained in terms of business cooperation.
Griffith and Harvey (2004) defined two groups of
social capital: capital at the individual and firm levels.
Social capital at the individual level is presented as the
social capital of the firm’s manager. Firm level social
capital represents relationships in the business network
that include customers, business partners and
governmental agencies. Business networks are a set of
interconnected organizations or a set of connected
relationships (Peng and Luo, 2000). Birley (1985) used a
loose classification of entrepreneurial networks that
comprises banks, accountants, local governments,
business contacts, family and personal friends. Developing
business networks provide a base of positive word-ofmouth resulting in enhanced business profitability
(Reichheld and Teal, 1996).
Entrepreneurs require resources such as
information, capital, skills, and labor to start business
activities. They can complement their resources by
accessing their contacts. Business social networks,
however, do not constitute the resources themselves but
rather represent the ability of the entrepreneurs to mobilize

these resources on demand (Portes, 1995). The classic
resources in economic theory are capital and labor. Capital
accessibility is the entrepreneur’s perceptions concerned
with networking to gain capital funds (Adam, 2003).
More resources help to achieve higher performance
(Tesfom, 2006). Perreault et al. (2003) pointed to the
existence of a link between business performance and
social capital in specific forms. According to Griffith and
Harvey (2004), utilizing the firm’s social capital can
provide performance gains. This allows businesses to
not only be more profitable in the short run, but also in
the long run (O’Brien and Jones, 1995). One’s social
network is viewed as a crucial factor for business
success (Pearce, 2005; Redding, 1991).
On the other hand, reliance on social support
networks in a restricted community can be associated
with lower profits and higher failure rates (Bates, 1994).
Studies conducted in Israel on immigrant entrepreneurs
found that they rely only to a minor extent upon business
networking, but the social capital immigrants acquire
through business ownership improves the odds that their
businesses will survive (Lerner and Khavul, 2003).
In this study a firm’s social capital is regarded as
business networks that include private businesses,
governmental agencies, business associations and selfemployed entrepreneurs. Correspondingly, I delineated
four groups of business cooperation: cooperation with
private businesses from the same sector, cooperation with
private businesses from other sectors, cooperation with
governmental institutes, and cooperation with others
(business associations, donors, business advisors and selfemployed entrepreneurs etc.). The study focuses on the
impact of social capital in terms of business cooperation
on financing small businesses’ business growth.
Method. Data collection — data for the study were
collected in Israel in 2005—2006. The target research
population consisted of entrepreneurs who owned
operating businesses at the time of the survey. Based on
a combination of convenience and snowball samples, 496
business owners from all regions of Israel and all business
spheres were surveyed. All the businesses under
investigation were small businesses according to the
definition of the Israel Small and Medium Enterprises
Authority (2006).
80
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Table 1
Characteristics of entrepreneurs and their businesses
Characteristics

Cooperate

Do not
cooperate
Characteristics of entrepreneurs
Gender:
100%
100%
1. Male
70,2
57,0
2. Female
29,8
43,0
Age
38,6
40,5
Education:
100%
100%
1. Up to and including a matriculation
16,3
25,0
certificate
2. Vocational studies
25,9
31,8
3. Undergraduate degree
33,1
25,4
4. Graduate or doctoral degree
24,7
17,8
Former entrepreneurial experience
55,1%
41,2%
Former managerial experience
57,4%
46,0%
Years of work e xperience before becoming
12,7
15,1
entrepreneur
Characteristics of businesses
Type of business
100%
100%
Production
10,8
6,6
Trade
30,6
43,0
Personal services
36,2
41,2
Professional services
22,4
9,2
Duration of business activity, ye ars
5,9
5,6
Number of employed workers
4,5
3,5

Measures. Dependent variables are scope of
investment, share of debt in business capital and
businesses profitability. Scope of start-up capital was
categorized on a scale of 1 to 4: “1” = up to 5,000 NIS;
“2” = 5,001—25,000 NIS; “3” = 25,001—100,000 NIS;
“4” = more than 100,001 NIS, with $1 = 4,0 NIS. Share
of debt in business capital is continuous variables
measured in percentage. Businesses profitabi-lity was
categorized on a scale of 1 to 3: “1” = income does not
cover expenses; “2” = income covers expenses; “3” =
income exceeds expenses.
Independent variables are dichotomy variables (“0”
= does cooperate, “1” = does not cooperate): cooperation
with private business from the same sector, cooperation
with private business from other sectors, cooperation
with governmental institutes, cooperation with others
(cooperation with business associations, business
advisors, self-employed entrepreneurs etc.); and a dummy
variable for business type (trade, professional services
whereas personal services is a reference category).
Sample characteristics. The study revealed significant
differences in characteristics between entrepreneurs who
cooperate and those who do not (table 1).
Entrepreneurs who do cooperate are younger, more
educated, have more entrepreneurial and managerial
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010
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Test

Sig.

c2 = 8,832

0,003

t = -1,953
c2 = 10,755

0,050
0,013

c2 = 8,996
c 2 =6,170
t = -2,477

0,003
0,013
0,014

c2 =20,507

0,000

NS
NS

experience. Men are more likely to cooperate than women.
Entrepreneurs who are engaged in professional services
and production are more likely to cooperate than
entrepreneurs engaged in trade and personal services.
The study did not find differences between the businesses
as to business type and duration of business activity and
number of employed workers.
Results. In order to investigate how social capital
affects the financial funding and profitability of small
businesses, I conducted a regression analysis. The
dependent variables were the scope of investment, share
of debt in business capital and profitability of business.
The range of independent variables covers
cooperation of businesses with other businesses and
organizations and business type. Because only 6,6—10,8%
of entrepreneurs engaged in production, I examined only
three types of businesses: trade, professional services and
personal services, with the last as a reference category.
Table 2 presents the results of the regression model.
The analysis indicates that cooperation significantly
influences the funds of businesses (all the regressions
are significant at the level 0,05). 37,3% of the variance
of the scope of investment, 34,5% of the share of debt
in business capital and 45,8% of the profitability are
explained by the business cooperation.

N. A. Kushnirovich
Table 2
Regression results for financial funds and profitability of businesses

Independe nt variables

Cooperation with private
businesses from the same sector
Cooperation with private
businesses from other sectors
Cooperation with governmental
institutes
Cooperation with others
(business associations, business
advisors and self-employed
entrepreneurs etc.)
Dummy 1 (trade)
Dummy 2 (professional
services)
(Constant)

Scope of investment,
R2 = 0,373**
(0,025)
Beta
0,349
(0,058)
0,119
(0,458)
0,294
(0,125)
-0,092
(0,568)
0,416
(0,025)
-0,043
(0,815)

t-statistics
1,974*
0,752
0,119

Share of debt in business Profitability of business,
R 2= 0,458***
capital,
2
(0,003)
R =0,345*
(0,047)
Beta
t-statistics
Beta
t-statistics
0,283
0,198
1,455
1,230
(0,1528)
(0,228)
0,485
0,126
2,648**
0,864
(0,014)
(0,395)
0,126
-0,518
0,607
-3,048***
(0,549)
(0,005)
-0,358
(0,053)

-0,577

2,369***
-0,236
0,019

-0,088
(0,672)
-0,117
(0,598)

-2,028*

-0,428
-0,534
-0,931

-0,163
(0,273)
0,007
(0,965)
0,331
(0,060)

-1,116

0,045
1,951*
2,007

Notes: *** Sig.<0,005; ** Sig.<0,05; * Sig. < 0,10.

The scope of investment in businesses that cooperate
with other businesses from the same sector is larger than
that of those that do not. Cooperation with private
businesses from other sectors and cooperation with
business associations, donors, self-employed business
advisors etc. significantly influence the share of debt in
business capital. Cooperation with governmental institutes
significantly increases the profitability of business.
The study found that business type also significantly
affects financial funds and business profitability:
businesses engaged in trade need more investments and
businesses engaged in professional services are more
profitable than others.
Conclusions. The study revealed that business
social capital in terms of business cooperation
significantly influences financial funding and profitability
of businesses. The scope of investment in businesses
that cooperate with other businesses from the same sector
is larger than that of those that do not. One possible
explanation is that large businesses with large-scale
investments need more cooperation, and therefore, their
managers are more likely to utilize businesses ties.
Factors influencing the share of debt in business
capital are cooperation with private businesses from
other sectors (such as suppliers, clients, financial and
credit organizations), and cooperation with business
associations, donors, business advisors, and selfemployed entrepreneurs. Close cooperation with all
these organizations broadens access to loans and trade

credit and, therefore, facilitates businesses’ mobilizing
of capital.
Nevertheless, only cooperation with governmental
institutes contributes to business profitability. This can
be explained by the fact that many governmental institutes
in Israel support entrepreneurs. Entrepreneurs can receive
all types of governmental support: training and advice,
financial support, and support for creating and maintaining
business ties. Designated loans on favorable terms and
other kinds of support are significant factors in a business’
profitability and viability.
In sum, the study revealed that social capital of
business in terms of cooperation with private businesses,
business associations, business advisors and selfemployed entrepreneurs facilitates mobilization of capital.
Nevertheless, only cooperation with governmental
institutes contributes to business profitability.
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СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ:
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ВИМОГИ ТА АЛГОРИТМ ЗДІЙСНЕННЯ
Останнім часом питання, пов’язані зі стратегічним плануванням розвитку регіону, все частіше з’являються на сторінках економічних видань. Це свідчить
про їх важливість в теорії та практиці управління національним господарством країни і її регіонів.
У сучасних умовах господарювання стратегічне
планування набуває особливого значення для забезпечення ефективного управління розвитком регіону.
Проте невизначеність деяких питань, пов’язаних з
організацією цього процесу, зумовлює потребу в подальших розробках у цьому напрямку.
Зважаючи на сказане вище, мета статті полягає
в дослідженні проблеми стратегічного планування
розвитку регіону. Для цього необхідно вирішити такі
завдання:
• визначити сутність стратегічного планування
розвитку регіону в теорії та на практиці;
• довести важливу роль стратегії в забезпеченні
сталого розвитку регіону;
• сформулювати алгоритм стратегічного планування розвитку регіону.
Поняття стратегічного управління з’явилося ще
в середині 50-х років у США, у період, коли більшість
галузей американської промисловості перебувала в
стадії кризи. На думку провідних американських вчених, це була криза економічної думки, коли стрімкі
зміни в матеріальній сфері життя суспільства, системі
виробництва й розподілу благ значно випереджали
розвиток методів управління і національному рівні, і
на рівні окремих господарчих структур. Як відповідь
на вимоги часу була висунута та систематизована теорія стратегічного управління й планування. Проте і
вона не стала остаточною. Підхід до осмислення загальної ролі й місця методів стратегічного управління
й планування неодноразово змінювався, пройшовши
у своєму розвитку кілька етапів.
Сам термін «стратегічне управління» був введений в обіг для того, щоб з’ясувати відмінності між
поточним управлінням на рівні окремих виробничих
завдань і управлінням, орієнтованим на виявлення й
використання довгострокових можливостей розвитку. Як провідна ідея, яка зумовила перехід від оперативного управління до стратегічного, була обрана ідея
необхідності перенесення центру уваги вищого керівництва на зовнішнє середовище, щоб вчасно й відпо-

відним чином реагувати на зміни, які відбуваються в
ньому.
Сучасним проблемам стратегічного управління
присвячують свої праці такі відомі науковці, як
Л.І. Абалкін [1; 2], І.Х. Ансофф [3], К. Боумен [4],
О.С. Виханський [5], О.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухін
[6], Г.Я. Гольдштейн [7], О.Г. Гранберг, Д.С. Львів [8],
Г. Мінцберг [9], Дж. Пірс, Р. Робертсон [10],
А. Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон [11], К. Хаттен,
Д. Шендел [12], Дж. Хіггенс [13] і багато інших.
Сьогодні існує кілька визначень поняття «стратегічне управління». Так, Д. Шендел і К. Хаттен розглядають його як «процес визначення зв’язку організації з
її оточенням, який полягає в реалізації обраних цілей та
спробах досягати бажаного стану взаємин з оточенням
за допомогою розподілу ресурсів, що дозволяє ефективно й результативно діяти організації та її підрозділам» [12]. На думку Дж. Хіггенса, «стратегічне управління — це управління метою здійснення місії організації
через управління процесом взаємодії організації з її оточенням» [13]. Дж. Пірс і Р. Робертсон визначають стратегічне управління як «набір рішень та дій з формулювання й виконання стратегій, які розробляють для того,
щоб досягати мети організації» [10]. Г. Гольдштейн
розумів під цим явищем «діяльність, спрямовану на
досягнення висунутих цілей та завдань організації, визначених на основі прогнозування можливих змін у навколишньому середовищі й потенціалу організації,
шляхом координації і розподілу ресурсів» [7, с. 37].
На нашу думку, правильне визначення стратегічному управлінню можна надати, лише зрозумівши,
чим цей процес відрізняється від існуючого тривалий
час довгострокового планування.
Головна відмінність між довгостроковим та стратегічним плануванням полягає в трактуванні майбутнього. У системі довгострокового планування існує
припущення, що майбутнє може бути передбачене
шляхом екстраполяції історично сформованих тенденцій. У системі стратегічного планування навпаки,
таке припущення відсутнє.
Стратегічне управління й планування являє собою
певний набір правил та дій, що дозволяють організації
розробити й досягти головної мети господарського розвитку. Таким чином, основу для планування складає
не стільки минуле організації, скільки її майбутнє.
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Отже, ураховуючи вищенаведене, можна зазначити, що стратегічне управління розвитком регіону —
це управління, що орієнтує діяльність територіальної
системи на цільові запити, гнучко реагує на зміни зовнішнього середовища й впроваджує заходи, які дозволяють досягти конкурентних переваг, що в сукупності дає можливість забезпечити сталий розвиток системи в довгостроковій перспективі.
Стратегічне управління виявляється в п’яти функціях [9, с.29]:
1. Планування стратегії.
2. Організація виконання стратегічних планів.
3. Координація дій з реалізації стратегічних завдань.
4. Мотивація на досягнення стратегічних результатів.
5. Контроль процесу виконання стратегії.
Планування стратегії передбачає виконання таких
підфункцій, як моніторинг стану регіональної системи, аналіз і оцінка даних, прогнозування.
Організація виконання стратегічних планів полягає у формуванні майбутнього потенціалу території та
узгодженні системи управління з обраною стратегією
розвитку.
Проблеми стратегічного управління найчастіше є
наслідком дії численних зовнішніх факторів. Тому, щоб
не помилитися у виборі стратегії, важливо визначити,
які економічні, політичні, науково-технічні, соціальні й
інші фактори впливають на майбутнє регіону.
Основу стратегічного управління складає комплекс стратегій: соціальних, економічних, екологічних
тощо. Таке різноманіття стратегій є модифікацією декількох базових стратегій, кожна з яких виявляється
ефективною лише в певній ситуації. Саме тому важливо розглядати причини вибору окремих варіантів.
У літературі існує два протилежні погляди на розуміння стратегії.
У першому випадку стратегія — це конкретний
довгостроковий план досягнення певної мети, а формування стратегії — це процес пошуку певної мети й
складання довгострокового плану. Такий підхід ґрунтується на тому, що всі зміни середовища передбачувані, мають детермінований характер та піддаються
контролю й управлінню [11, с. 37].
У другому випадку стратегією вважають довгостроковий, якісно визначений напрямок розвитку, що
має привести систему до обраної мети [11, с. 38].
О.С. Виханський формулює це поняття таким чином: «Стратегія — це заздалегідь спланована реакція
системи на зміну зовнішнього середовища, лінія її поведінки, обрана для досягнення бажаного результату»
[5, с. 26]. І. Ніколаєв та О. Точилкіна вважають, що
стратегія — це «…образ організаційних дій та управлінських підходів, які використовуються для досягнення
організаційних завдань і цілей організації» [14, с. 270].
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На думку науковців Інституту світової економіки та
міжнародних відносин НАН України, стратегія — це
«… рішення завдання про те, як досягти стратегічну
мету з вихідної ситуації за допомогою наявних ресурсів
і обліком можливих дій конкурентів» [15, с. 42]. І. Ансофф визначає поняття стратегії так: «Стратегія є набір
правил для прийняття рішень, якими підприємство керується у своїй діяльності» [3, с. 18]. Е. Кассельс наголошує на тому, що стратегія — це перш за все «…модель поведінки, з якої випливає організація для досягнення своїх довгострокових цілей» [16].
Отже, стратегія — це не лише обрання мети та
засобів її досягнення, але й інструкція для прийняття
рішень з корегування завдань і цілей при зміні умов
існування організації. Стратегія розробляється на майбутнє, конкретизується в різного роду проектах, програмах, практичних заходах та реалізується в процесі
їх виконання. Значні витрати праці й часу людей, що
необхідні для створення стратегії, не дозволяють її часто змінювати або серйозно корегувати. Саме тому
стратегію формулюють у досить загальних фразах.
Стратегія має кілька особливих рис [3, с. 18]:
1. Процес її розробки не завершується будь-якою
негайною дією. Наприкінці лише встановлюються загальні напрямки.
2. Стратегія складає базис розробки проектів. Її
роль полягає в тому, щоб допомогти зосередити увагу на певних ділянках і можливостях та відхилити всі
інші, несумісні з нею.
3. Потреба в стратегії відпадає, коли реальний хід
розвитку організації приводить до бажаних подій.
4. У ході формулювання стратегії не можна передбачити всі можливості, які з’являються при розробці проекту конкретних заходів, тому доводиться користуватися узагальненою, не завжди повною та точною інформацією.
5. Лише коли в процесі пошуку перебувають конкретні альтернативи, з’являється й більш точна інформація. Проте вона може поставити під сумнів обґрунтованість первісного стратегічного вибору, тому
успішне використання стратегії неможливо без зворотного зв’язку.
6. Для відбору проектів застосовуються і стратегії, і орієнтири. Орієнтир являє собою ціль, якої прагне
досягти організація, а стратегія — засіб досягнення
цієї мети. Орієнтири — це більш високий рівень прийняття рішень. Стратегія ж, виправдана при одному наборі орієнтирів, не буде такою, якщо орієнтири організації зміняться.
7. Стратегія й орієнтири взаємозамінні і в окремі
моменти, і на різних рівнях організації.
Стратегія розробляється на національному, регіональному рівнях й на рівні окремого підприємства.
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В Україні стратегія розвитку держави визначається
законодавчо і є загальнонаціональним орієнтиром для
розробки відповідних стратегій розвитку її територій.
Проте сьогодні, на жаль, ще не всі регіони усвідомлюють необхідність та важливе значення стратегічного планування.
Стратегія регіонального розвитку держави неоднорідна за регіонами. Це пояснюється істотними
відмінностями територій щодо забезпеченості ресурсами, структури господарства, рівня розвитку різних
сфер економіки, темпів економічного зростання тощо.
Саме тому ця стратегія формує, з одного боку, основні цілі й завдання розвитку держави на певний період часу, а з іншого — складає основу для розробки
низки збалансованих між собою стратегій економічного розвитку окремих регіонів.
Стратегія економічного розвитку регіонів розглядається як «…система заходів, спрямованих на реалізацію довгострокових завдань соціально-економічного розвитку держави з урахуванням раціонального внеску регіонів у вирішення цих завдань» [17, c. 5].
Безумовно, ця стратегія змінюється залежно від соціально-економічної й політичної орієнтації держави на
тому чи іншому етапі розвитку.
Г.Г. Фетісов та В.П. Орєшин пропонують таку
трактовку поняття «Стратегічний план розвитку регіону» — це «…управлінський документ, який містить
взаємозалежний опис різних аспектів діяльності з розвитку регіону» [18, c. 266]. Підготовка такого документа передбачає:
• постановку цілей розвитку регіону;
• визначення шляхів досягнення поставлених
цілей;
• аналіз потенційних можливостей, реалізація яких
дозволить досягти успіхів;
• розробку методів організації руху за вибраними напрямками;
• обґрунтування раціональних способів використання ресурсів.
Стратегічний план соціально-економічного розвитку регіону — це індикативний документ, який дозволяє
адміністрації регіону й регіональному співтовариству діяти
спільно. Він стосується не лише адміністрації, а й усіх
суб’єктів процесу регіонального розвитку, зокрема економічних агентів і учасників політичного процесу.
Такий план передбачає зважені й погоджені дії
всіх суб’єктів щодо вирішення існуючих проблем. Він
являє собою інструмент налагодження партнерських
відносин, механізм визначення й здійснення ефективних стратегічних дій в усіх сферах життя регіону.
До основних характеристик стратегічного плану
соціально-економічного розвитку регіону відносять
[18, c. 267]:

• виокремлення сильних та слабких сторін регіональної економіки, прагнення підсилити, розвинути,
сформувати конкурентні переваги регіону з орієнтиром насамперед на створення кращих умов життя населення;
• визначення ідеї й принципів, які орієнтують виробників товарів і послуг, інвесторів, адміністрацію й
населення на майбутній розвиток території.
Складовою стратегічного плану розвитку регіону є план дій регіональної адміністрації з реалізації заходів.
Процес розробки стратегічного плану соціальноекономічного розвитку регіону складається з кількох
етапів:
1. Оцінка досягнутого рівня й особливостей соціально-економічного розвитку території, проведення
аналізу ресурсної бази;
2. Формування концепції розвитку економіки регіону, вироблення сценаріїв модернізації територіального господарства з метою адаптації останнього до
нової системи міжрегіональних зв’язків та взаємовідносин;
3. Вибір й обґрунтування напрямків розвитку
регіону.
Вихідним пунктом розробки концепції розвитку
економіки регіону є визначення стратегічних цілей та
галузевих пріоритетів. Слід пам’ятати, що основна мета
розвитку регіону полягає у вирішенні проблеми забезпечення самодостатності території, а основним
цільовим орієнтиром стратегічного плану розвитку
регіону є підвищення рівня та якості життя населення.
Стратегія соціально-економічного розвитку повинна передбачати:
• проведення цілеспрямованої структурної, науково-технічної й інвестиційної політики;
• вирішення соціальних і екологічних проблем при
реформуванні економіки;
• стимулювання ділової активності реального сектору економіки.
Будь-яка стратегія ґрунтується на загальних принципах, на основі яких ухвалюються рішення, що призначені забезпечити координоване й упорядковане досягнення мети в довгостроковому періоді.
Різноманітність стратегій досить ускладнює їхню
класифікацію. Серед класифікаційних ознак найбільш
істотними є такі:
• рівень прийняття рішень;
• базова концепція досягнення конкурентних переваг території;
• стадія життєвого циклу галузей економіки;
• відносна сила галузевої позиції регіону.
Вибір стратегії передбачає попереднє вивчення альтернативних напрямків розвитку територій, їх оцінку й
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вибір кращої стратегічної альтернативи. При цьому використовується спеціальний інструментарій, основу
якого складають кількісні та якісні методи прогнозування й розробки сценаріїв майбутнього розвитку.
Реалізація стратегії відбувається в кілька етапів
[19, c. 175 — 183]:
Перший етап: поглиблене вивчання стану середовища та цільової орієнтації обраної стратегії. На цьому
етапі вирішуються такі завдання:
• з’ясування сутності висунутих цілей, обраних
напрямів, їх коректності й відповідності один одному,
а також стану середовища;
• доведення ідеї стратегічного плану до суспільства з метою підготовки умов для його залучення в
процес реалізації стратегії.
Другий етап: розробка комплексу заходів з
ефективного використання наявних ресурсів. На цьому етапі проводиться оцінка ресурсів, їх розподіл та
приведення у відповідність із реалізованою стратегією. Для цього складаються спеціальні програми,
виконання яких повинне сприяти розвитку ресурсного потенціалу території.
На третьому етапі керівництво ухвалює рішення
щодо внесення змін у діючу організаційну структуру.
Четвертий етап передбачає проведення змін, без
яких неможливо починати реалізовувати стратегію.
П’ятий етап полягає в корегуванні стратегічного
плану, якщо цього вимагають обставин.
Останнім часом в Україні істотно підвищилась
самостійність регіонів, території несуть все більшу
відповідальність за результати свого економічного
розвитку. Соціально-економічний стан регіонів визначається і об’єктивними (макроекономічні умови,
положення регіону в суспільному поділі праці, галузева структура, географічне положення, природні ресурси), і суб’єктивними факторами, а в першу чергу — методами регіонального управління. У складних умовах виходу з кризи перевагу матимуть ті території, які використовують ефективні методи й
інструменти управління та мають гарно розроблену
стратегію розвитку.
На жаль, регіональні органі управління частіше
діють, як «пожежна команда». Стратегічні питання соціально-економічного розвитку території найчастіше
посуваються на другий план. У цьому випадку потрібна певна політична воля органів місцевої влади,
щоб взяти на себе виконання функцій з економічного
розвитку регіону. Управління розвитком регіону може
здійснюватися за допомогою широкого спектру конкретних дій, за допомогою яких місцева адміністрація
стимулює розвиток економіки території, створює нові
робочі місця, збільшує податкову базу, розширює
можливості для тих видів економічної активності, у
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яких зацікавлено місцеве співтовариство. Важливе значення має виявлення факторів економічного розвитку
території.
«Єдине, що залишається стабільним, — це
зміни» — ці слова Майкла Делла не втрачають своєї
актуальності й сьогодні. Саме тому стратегічне планування розвитку регіону, на наш погляд, набуває
особливого значення в умовах кризи, у період, коли
неадекватність засобів досягнення цілей породжує непередбачені проблеми.
Криза виявляє приховані конфлікти й диспропорції
в розвитку регіонального господарства, передує появленню нових умов господарювання. Отже, для виходу з неї необхідно розробляти стратегію заздалегідь,
а для цього необхідно проводити фундаментальні дослідження економічного розвитку території.
Економічний розвиток сьогодні — це не стільки
кількісний ріст, скільки якісні зміни. Сучасні тенденції
розвитку суспільства дозволяють зробити висновок
про те, що нематеріальне виробництво стає пріоритетним напрямком інвестування й фактором процвітання
нації. Ідеться про те, що саме нематеріальне виробництво складає основу парадигми сучасного економічного розвитку.
Людина — це істота соціальна й біологічна. Тому,
розглядаючи питання розвитку економіки, варто враховувати і соціальні, і біологічні закони розвитку людства,зокрема присутність у деяких процесах циклічності. Саме остання забезпечує узгодження всіх компонентів у межах складного багатоетапного процесу
та визначає еволюційні особливості біологічних
функцій.
Ідеї еволюції й циклічності є тією науковою
основою, яка потрібна суспільству для вирішення
соціально-економічних проблем та виходу з кризи. Сьогодні цей напрямок науки істотно змінює
методи дослідження економічних явищ. На перший
план висувається необхідність визначення особливих способів опису й прогнозування динаміки економічних систем, моделювання можливих напрямків їх розвитку.
Окремо слід відзначити важливість правильного
вибору мети та шляхів її досягнення, інакше неможливо не лише затверджувати план дій з досягнення
обраної цілі, але й передбачити позитивні або негативні
зміни в розвитку території.
Будь-яка стратегія наповнюється конкретним
змістом у процесі розробки й обов’язково передбачає:
• перевірку стратегії на відповідність цілям розвитку регіону;
• зіставлення рівня розвитку території з відповідними стадіями економічного циклу його господарської системи;
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Рис. 1. Алгоритм стратегічного планування розвитку регіону

• формулювання стратегічних завдань, які необхідно вирішити в процесі досягнення цілей;
• встановлення терміну вирішення завдань;
• визначення потреб регіону в певних ресурсах.
Алгоритм стратегічного планування економічного розвитку регіону має такий вигляд, див. рис. 1.
Отже, розробляючи стратегію регіонального розвитку, слід враховувати й те, що процеси глобалізації
світового господарства підсилюють конкуренцію між
державами та їх територіями.
Сьогодні сутність стратегічного управління полягає у формуванні й реалізації стратегії розвитку регіону на основі безперервного контролю й оцінки змін,
що відбуваються в його діяльності, з метою підтримки здатності території до виживання й забезпечення її
ефективного функціонування в умовах мінливого зовнішнього середовища.
У вітчизняній економіці зміцнюються ті ж тенденції сучасного економічного розвитку, які наби-

рають чинність у країнах Заходу й Сходу: глобалізація, розвиток сфери послуг, формування постіндустріального суспільства, збільшення інтелектуальної складової в результатах будь-якого виробництва, тотальна інформатизація сучасного суспільства,
розвиток мережних форм організації, вичерпання
традиційних джерел соціально-економічного росту.
За цих умов все більш актуальним стає пошук нових шляхів стабілізації регіонального розвитку та
підвищення конкурентоспроможності територіального виробництва.
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Обобщены и развиты научно-методические основы стратегического планирования развития региона. Определены направления усовершенствования
механизма его обеспечения. Рассмотрены факторы,
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Tishchenko A. P. Region’s development
strategic planning: the basic concepts, requirements
and algorithm of realisation
Scientifically-methodical bases of strategic planning
of development of region are generalised and developed.
Directions of improvement of the mechanism of its
maintenance are defined. Factors which influence process
of working out of strategy are considered. The algorithm
of strategic planning of economic development of region
is developed.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ДОСВІД ЄС
Актуальність теми. Податок на додану вартість
(ПДВ) є найбільш поширеною формою універсального акцизу — за винятком США всі розвинені країни застосовують саме цю податкову форму, причому в багатьох з них вона забезпечує основну статтю
бюджетних доходів, лідируючи серед податкових надходжень [2; 10]. ПДВ має характерні риси, які притаманні непрямому оподаткуванню, а також свої специфічні особливості — основною його властивістю,
на відміну від інших податків на споживання, є економічна нейтральність.
Особливістю ПДВ є можливість його використання в різних формах та застосування різних методів
нарахування зобов’язань за цим податком. Існує три
форми ПДВ, якісні відмінності між якими випливають
із дохідних та видаткових компонентів системи національних рахунків: на виробництво, дохід та споживання. Найбільш наближеним до доданої вартості є об’єкт
оподаткування в продуктовій формі, тоді як споживча
форма ПДВ найбільше сприяє інвестиціям в основні
фонди та поширена в міжнародній практиці.
Аналіз останніх досліджень. Питанням, пов’язаним із функціонування ПДВ у фінансовій системі
держави, присвячені праці вітчизняних науковців В.Буряковського, О.Василика, В.Геєця, О.Данілова, Т. Єфименко, М. Дем’яненка, Ю.Іванова, М.Кучерявенка,
І.Луніної, А.Соколовської, В.Федосова та ін.
Незважаючи на те, що механізм функціонування
ПДВ досить позитивно себе зарекомендував у європейських країнах, досвід його застосування в Україні
є достатньо проблемним — усі діючі президенти критикували і продовжують критикувати механізм адміністрування цього податку [9; 10; 13]. Відповідно нині
залишається значна кількість неврегульованих питань,
пов’язаних з функціонуванням ПДВ, а саме з механізмом нарахування та сплати податку, поверненням
зайво сплачених сум ПДВ платникам з бюджету тощо.
Постановка наукового завдання. Мета цієї
статті полягає в оцінці практики функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві
країн ЄС та розробці пропозицій щодо вдосконалення
механізму адміністрування цього податку в аграрному секторі економіки України.

Виклад основного матеріалу. Розвиток інтеграційного законодавства ЄЕС про ПДВ безпосередньо
пов’язаний з процесом європейської економічної
інтеграції. З початку утворення ЄЕС непрямі кумулятивні податки, які існували в державах-членах,
відрізнялися як за способом стягнення, так і за розміром ставок, що призводило до ускладнення руху товарів всередині спільного ринку. Унаслідок виникла
ідея гармонізації непрямих податків, що полягала у
запровадженні єдиного непрямого податку на споживання та єдиних принципів його справляння [4].
Договір про створення ЄЕС створив юридичні
підстави для проведення Радою ЄЕС гармонізації податків з обігу в державах-членах. В 1967 р. Рада ЄС
прийняла Першу й Другу директиви про гармонізацію законодавств держав-членів, що регулювали порядок справляння непрямих податків. У подальшому
Рада ЄЕС дійшла висновку про необхідність деталізації інтеграційних правил справляння податку, і в
1977 р. було прийнято Шосту директиву 77/388/ЄЕC
«Про гармонізацію законодавств держав-членів у
сфері податків з обігу — спільна система податку на
додану вартість» [11].
Шоста директива тривалий час (до 2007 року)
була базовим нормативно-правовим актом ЄС з питань справляння ПДВ і за обсягом регулювання її можна прирівняти до національного закону. З 2007 р. набула чинності нова Директива Ради 2006/112/ЄC
«Спільна система ПДВ» [1]. Серед питань, що врегульовуються цією директивою, є й порядок справляння ПДВ із сільськогосподарських товаровиробників
(фермерів). Для них передбачено спеціальну схему з
фіксованою ставкою — при цьому директивою визначено, що у випадку, коли в країні-члені ЄС до набуття нею чинності використовувалась інша форма
пільгового оподаткування сільськогосподарських товаровиробників (відповідно до статті 14 Директиви
Ради 67/228/ЄЕС від 11.04.1967 р.), то вона може використовувати таку практику оподаткування і з набуттям чинності директиви 2006/112/ЄС за умов відповідності її загальним правилам справляння ПДВ.
Директивою зазначено, що у випадку, коли застосування для фермерів загального порядку адмініст90
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рування ПДВ може призвести до труднощів (суттєво
обтяжити їх діяльність) держава може застосувати для
визначеного кола сільськогосподарських товаровиробників фіксовані компенсаційні норми (режим фіксованого збору). Перебування на режимі із фіксованою
компенсаційною ставкою є добровільним, і фермер в
будь-який момент може обрати загальний порядок
сплати ПДВ.
Спеціальна схема справляння ПДВ передбачає,
що фермер застосовує до вартості своїх поставок компенсаційну ставку та додає суму фіксованого збору
до ціни реалізації з метою відшкодування сум вхідного ПДВ, сплаченого в ціні придбаних виробничих ресурсів. При цьому держава може обмежувати застосування цієї схеми з компенсаційною ставкою для окремих категорій товаровиробників (зокрема для яких
застосування спеціального режиму не зумовлює виникнення адміністративних труднощів).
Фіксовані компенсаційні норми визначаються на
основі макроекономічної статистики за результатами
діяльності відповідних суб’єктів за попередні три роки.
Основним завданням такого розрахунку є встановлення
оптимального рівня компенсаційної ставки, за якого
не забезпечувалося б додаткове джерело фінансування для фермерів (тобто суми, отримані внаслідок застосування фіксованих компенсаційних норм, компенсували б лише вхідний ПДВ). Компенсаційні ставки
можуть диференціюватись для різних підгалузей
сільського господарства — рослинництва, тваринництва, рибальства, лісового господарства. Водночас директива 2006/112/ЄС визначає процедуру узгодження величини ставок із спеціальною Комісією.
Таким чином, унаслідок застосування спеціальної схеми з компенсаційною ставкою фермер не сплачує ПДВ фінансовому управлінню, проте й не має права на податкове вирахування в частині тієї діяльності,
що відповідає зазначеній схемі з фіксованою ставкою.
При цьому фермер виписує податкову накладну, що
дає змогу його контрагентам включити суми, нараховані внаслідок застосування фіксованої компенсаційної ставки, до складу своїх податкових вирахувань.
Водночас застосування спеціальної схеми не звільняє
фермерів від проведення перевірок з боку податкових
органів щодо дотримання норм законодавства.
Норми директиви 2006/112/ЄС також передбачають, що у випадку застосування державою схеми з
фіксованою ставкою нею вживаються необхідні заходи стосовно недопущення податкової дискримінації.
Це передбачає необхідність забезпечення умов, за яких
постачання імпортної сільськогосподарської продукції
оподатковувалося б ПДВ у тому ж порядку та в тому
ж розмірі, як і продукція від суб’єктів, які застосовують схему з фіксованою ставкою.
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Отже, практика справляння ПДВ у сільському
господарстві розвинених європейських країн поряд із
загальним механізмом передбачає застосування й
спеціальних режимів:
— «схеми з фіксованою компенсаційною ставкою» відповідно до норм директиви 2006/112/ЄС;
— спрощеного порядку справляння ПДВ, що передбачає нарахування податку за підсумком року, зважаючи на загальну суму обороту підприємства;
— «схеми доповнення загальної тарифної ставки» для дрібних фермерів.
Такі специфічні умови справляння ПДВ передбачені в більшості європейських країн, оскільки з фермерами важко співпрацювати як з повноцінними платниками податків. Вони переважно не ведуть належний облік та не здійснюють необхідну реєстрацію власних господарських операцій. Лише в окремих країнах фермерів не відрізняють від будь-яких інших платників і вони перебувають на загальній системі справляння ПДВ. До таких країн слід віднести скандинавські
(Данію, Швецію, Фінляндію) та прибалтійські (Естонію, Латвію).
Крім вже розглянутої схеми з фіксованою компенсаційно ставкою певного поширення в країнах ЄС
набула й спеціальна схема ПДВ, відома як «схема доповнення загальної тарифної ставки», що використовується дрібними фермерами, зокрема у Франції та
Італії [3].
Основна суть цього режиму справляння ПДВ полягає у встановленні доповнення до фіксованих компенсаційних відсоткових норм. Фермери, що використовують цей спеціальний пільговий режим, не зареєстровані платниками ПДВ (здебільшого це зовсім дрібні
фермерські господарства) і відповідно вони не мають
можливості компенсувати вхідний податок за схемою
з компенсаційною ставкою. Законодавством передбачається, що, формуючи ціну, фермери мають право
нарахувати доповнення до ціни продукції (у межах обумовленої величини, як правило, 4 — 5 % від вартості
поставок) при реалізації товарів та послуг контрагентам, що зареєстровані платниками ПДВ, та видати податкову накладну.
Це доповнення не є нарахуванням ПДВ, але діє
як компенсація суми вхідного податку на закупівлі
виробничих ресурсів і передбачає віднесення покупцями — платниками ПДВ — суми таких доповнень до
складу власних податкових вирахувань.
Таким чином, у країнах ЄС фермерам надана
можливість вибору — користуватися нормативним
(спрощеним) або нормальним режимами оподаткування, причому більшість товаровиробників обирають
саме спрощений (спеціальний) порядок. У частині нормативного справляння ПДВ зазвичай застосовується
91

Л. Д. Тулуш
декілька схем сплати ПДВ, зокрема й режим сплати
податку із загального обсягу обороту за рік, що спрощує практику адміністрування ПДВ в аграрному секторі економіки.
У сільському господарстві України функціонування ПДВ спрямоване на виконання особливого завдання — забезпечення підтримки сільськогосподарських товаровиробників, формування специфічного джерела фінансових ресурсів за рахунок збереження нарахованих податкових зобов’язань у їх розпорядженні.
Функціонує така практика з 1999 року [7] і практично
не змінилась із приєднанням України до світової організації торгівлі.
Водночас спроба наблизити порядок функціонування ПДВ у сільському господарстві до європейської практики в Україні була законодавчо реалізована в 2004 році, коли Верховна Рада внесла зміни до
Закону України «Про податок на додану вартість»,
доповнивши його новою статтею 81 «Спеціальний
режим справляння ПДВ у сфері сільського господарства та рибальства» [5], який у початковій редакції був своєрідним аналогом схеми з фіксованою компенсаційною ставкою для фермерів, що
практикується в ЄС. Запровадження в дію цієї статті
постійно відстрочувалось і в кінцевому підсумку в
початковій редакції ця стаття так і не застосовувалась, а відповідно і спеціальний режим реально не
запрацював.
Основним завданням пропонованого режиму
справляння ПДВ було спрощення податкових відносин у сільському господарстві в частині адміністрування ПДВ за рахунок специфічного вилучення
сільгосппідприємств із загальної системи ПДВ. Адже
звільнення операцій з поставок сільськогосподарської продукції від оподаткування ПДВ є недоцільним з
економічного погляду (спричинить погіршення їх
фінансового стану та ускладнить взаємовідносини з
контрагентами). Ураховуючи це, сільгосппідприємства
повинні залишатись у загальній системі адміністрування ПДВ, маючи право виписувати податкові накладні контрагентам, нараховуючи в них суми фіксованого збору для компенсації сум вхідного ПДВ.
Оскільки до внесення змін у податкове законодавство шляхом доповнення Закону «Про ПДВ» новою статтею 81 для сільськогосподарських товаровиробників застосовувався режим акумуляції сум
ПДВ, то відповідно доцільним є порівняння режиму
фіксованого збору із режимом акумуляції сум ПДВ.
Водночас слід зауважити, що таке порівняння є недостатньо коректним, оскільки ці режими мають абсолютно різні цілі.
Спільним між режимом акумуляції та режимом
фіксованого збору є звільнення сільськогосподарсь-

ких підприємств від обов’язків перерахування ПДВ
до бюджету (щоправда, в умовах застосування режиму акумуляції таке неперерахування супроводжується комплексом умов, а за режиму фіксованого компенсаційного збору жодних додаткових умов з боку
держави не висувається).
Якщо відкинути окремі несуттєві деталі, різниця в
аналізованих спецрежимах зводиться до такого:
— за умов дії режиму акумуляції операції з поставок сільськогосподарської продукції суб’єктами
спецрежиму оподатковуються за ставкою 20 % і визнаються податковими зобов’язаннями відповідно до
термінології Закону «Про ПДВ». Позитивний результат розрахунків по ПДВ підлягає перерахуванню на
спецрахунок і витрачається лише за цільовим призначенням. Якщо результат розрахунків з ПДВ має негативне значення, то з бюджету він не відшкодовується,
а підлягає зарахуванню до подальших надходжень
ПДВ. З бюджетом розрахунки не проводяться, проте
кошти, що залишаються на підприємствах, вважаються
державною власністю і внаслідок податкова звітність
подається в звичайному порядку (за спеціальною формою) та здійснюється належний контроль з боку податкових органів за нарахуванням та витрачанням сум
закумульованого ПДВ;
— за умов дії режиму фіксованого збору до операцій з поставок сільськогосподарської продукції суб’єктами спецрежиму застосовуються компенсаційні
процентні норми, а отримані суми фіксованого збору
не є податковим зобов’язанням з ПДВ. Позитивний
результат розрахунків ПДВ «на вході» та «на виході»
державною власністю не вважається і за його використанням жодного контролю з боку держави не передбачено (суб’єкти такого режиму звільнятимуться
від проведення розрахунку ПДВ). Якщо результат по
ПДВ має негативне значення, то джерело відшкодування підприємство шукатиме самостійно (такі суми
збільшуватимуть вартість продукції).
Отже, принципова відмінність між режимом акумуляції та схемою з фіксованою компенсаційною
ставкою — це те, що в результаті застосування останньої не передбачається формування додаткових
фінансових ресурсів. Режим акумуляції передбачає
стандартний механізм функціонування ПДВ у сфері
сільськогосподарського виробництва (як і для інших
підприємств народного господарства), тобто існування таких понять, як «податковий кредит», «податкове
зобов’язання» та різницю між ними (зобов’язання перед бюджетом). Особливість його полягає лише в
тому, що зазначена різниця між податковим нарахуванням і податковим кредитом не сплачується до
бюджету й використовується під контролем державних органів.
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Режим фіксованого збору за компенсаційною
ставкою використання зазначених категорій не передбачає, його мета — урівноважити для сільгосппідприємства суми ПДВ «на вході» і «на виході».
Сума, отримана внаслідок застосування спецрежиму,
використовується для відшкодування (компенсації)
сум ПДВ, сплачених у ціні виробничих факторів. Відповідно говорити про те, що ці режими відрізняються
лише ставками, некоректно.
Водночас визначення розміру компенсаційної
процентної ставки фіксованого збору є ключовим питанням застосування спеціального режиму. Норми
Глави 2 «Схема з фіксованою ставкою для фермерів»
Розділу ХІІ «Спеціальні схеми справляння ПДВ» директиви 2006/112/ЄС передбачають, що фіксовані компенсаційні норми не повинні забезпечувати надання
фермерам на фіксованій ставці відшкодувань в обсязі,
більшому від нарахованого вхідного ПДВ. Відповідно
при обґрунтуванні розміру ставки фіксованого збору
слід враховувати головну мету запровадження спецрежиму — досягнення врівноваженості сум вхідного
ПДВ та сум такого фіксованого збору, отриманих у
ціні поставок продукції.
Зокрема виходячи з рівня ставки спеціального
режиму, наприклад, у 10 %, сільськогосподарському
підприємству, щоб не допустити відволікання власних обігових коштів, необхідно до вартості спожитих
факторів виробництва, які оподатковувалися ПДВ за
ставкою 20 %, додати вартість, яка була б принаймні
не меншою. Відповідно додана вартість (у її розумінні
відповідно до норм Закону України «Про ПДВ») у загальній вартості поставок продукції за такого рівня
ставки повинна становити близько 50 %.
Норми директиви 2006/112/ЄС передбачають, що
фіксовані компенсаційні процентні норми повинні розраховуватись на основі макроекономічної статистики
лише за обраною сукупністю платників. Статистичною базою для визначення ставки фіксованого збору,
на нашу думку, необхідно використовувати таблицю
«Виробництво та розподіл ВВП за видами економічної
діяльності» (у частині сільського господарства) розділу 2 «Національні рахунки» статистичного щорічника України за відповідні роки.
Виходячи з даних зазначеної таблиці, валова додана вартість сільського господарства займає за останні три роки близько 41 % у вартості вироблених
товарів та наданих послуг (обсязі випуску). Відповідно частка проміжного споживання займає 59 % у обсязі загального випуску. Отже, компенсаційна ставка
повинна встановлюватись саме в такому нормативі від
розміру стандартної ставки ПДВ, за якою оподатковуються поставки виробничих чинників.
Крім такого підходу, вважаємо доцільним при
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обґрунтуванні розміру фіксованої компенсаційної ставки проводити аналіз виробничих витрат сільгосппідприємств, а саме у частині їх поділу на оподатковувані
(за якими виникає вхідний ПДВ, що необхідно компенсувати) та не оподатковувані вхідним ПДВ (які
здійснено без вхідного ПДВ), тобто фактично структурувати складові доданої вартості сільгосппідприємств для цілей справляння ПДВ.
До показника доданої вартості, на нашу думку,
належать: прибуток, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи (тобто валовий дохід у загальноекономічному розумінні), податкові платежі, які
включаються до виробничих витрат, а також вартість
окремих виробничих ресурсів, які не оподатковуються вхідним ПДВ, зокрема плата за паї, страхові платежі; витрати на відрядження; відсотки за кредити;
премії, винагороди та інші витрати, які здійснюються
без ПДВ.
До витрат, які спричиняють виникнення вхідного
ПДВ, належать практично всі матеріальні витрати, вартість
отриманих послуг, деякі інші витрати. На заключному
етапі при розрахунку частки доданої вартості відповідні
частки у структурі собівартості коригуються на фактичний рівень прибутковості певного виду діяльності.
Така інформація в узагальненому вигляді (у тому
числі в розрізі окремих категорій товаровиробників)
відбита у статистичному спостереженні за формою
№50-сг «Основні економічні показники роботи
сільськогосподарських підприємств».
Спираючись на основні показники роботи
підприємств галузі в цілому у сільськогосподарському виробництві зазначені частки за нашими розрахунками становлять:
— близько 60 % — частка вартості вхідних факторів виробництва, які спричинюють виникнення податкового кредиту;
— близько 40 % — частка доданої для цілей
справляння ПДВ вартості, тобто витрат, які не оподатковуються вхідним ПДВ та прибутку.
Отже, розраховані показники практично не
відрізняються від даних Держкомстату, що наведені в
таблиці «Виробництво та розподіл ВВП за видами економічної діяльності»
Незважаючи на те, що Закон України «Про податок на додану вартість» було доповнено статтею 81
«спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері
сільського господарства» ще в 2004 році, фактично
цей режим почав застосуватись лише з 2009 року на
основі нової редакції цієї статті [5]. Після внесених
змін спецрежим фактично втратив свою початкову ідеологію, яка закладалась при його запровадженні в податкове законодавство.
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го збору передбачав, що суми ПДВ, отримані внаслідок застосування компенсаційної ставки (10 %), не
підлягають сплаті до бюджету й використовуються на
відшкодування сум ПДВ, сплачених у ціні виробничих факторів. Варіант спецрежиму, який застосовується
з 2009 року на основі норм Закону №639, передбачає,
що суми ПДВ, нараховані сільгосппідприємством на
вартість поставленої продукції за загальною ставкою
(20 %), не підлягають сплаті до бюджету та повністю
залишаються у розпорядженні підприємства для
відшкодування сум ПДВ, сплачених у ціні виробничих чинників, а за наявності залишку такої суми податку — для інших виробничих цілей.
Таким чином, з 2009 року в Україні застосовується певною мірою гібридна форма спецрежиму
ПДВ, яка являє собою своєрідне поєднання режиму
акумуляції з режимом фіксованого збору. Застосування ставки «на виході» в розмірі 20 % формує позитивне сальдо ПДВ, водночас напрямки використання
отриманих сум не визначені, власністю держави вони
не є, контролю за їх витрачанням не передбачено. Головним завданням існуючого спецрежиму є не спрощення процедур адміністрування ПДВ у сільському
господарстві (як це передбачає схема з фіксованою
компенсаційною ставкою), а формування додаткових
фінансових ресурсів у підприємств галузі (як це передбачав режим акумуляції).
Висновки. Механізм функціонування ПДВ в
Україні необхідно поетапно приводити у
відповідність до норм європейського податкового
права (зокрема положенням директиви 2006/112/ЄС)
та вимогами світової організації торгівлі в частині
використання механізмів та інструментів державної
фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників.
Водночас нині механізм ПДВ є найбільш ефективним інструментом підтримки розвитку аграрного
виробництва в Україні, що визначає доцільність збереження діючої практики його функціонування на найближчу перспективу.
За умов відміни діючого спецрежиму ПДВ, який
спрямований на підтримку суб’єктів господарювання
і є різновидом режиму акумуляції, вважаємо доцільним запровадження альтернативного спецрежиму адміністрування ПДВ, направленого на забезпечення простоти податкового адміністрування в галузі. Такий
режим набув поширення в європейських країнах та за
умов установлення оптимальної розміру фіксованої
компенсаційної ставки не спричинить відволікання
фінансових ресурсів підприємств та суттєвих втрат для
бюджету, відповідає вимогам СОТ до формування
інструментарію фінансової підтримки національних товаровиробників.
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Тулуш Л. Д. Функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві: досвід ЄС
Проаналізовано практику справляння податку на
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додану вартість у сільському господарстві європейських країн, узагальнено норми директив ЄС стосовно
формування механізму цього податку стосовно фермерів. Наведено оцінку практики застосування спеціальних режимів ПДВ у сільському господарстві України та обґрунтовано напрями подальшого розвитку
механізму справляння ПДВ щодо аграрного сектора
економіки.
Ключові слова: податкове право ЄС, податок на
додану вартість, спеціальні режими оподаткування,
фінансова підтримка, податкові зобов’язання, адміністрування податків.

менения специальных режимов НДС в сельском хозяйстве Украины, обоснованы направления дальнейшего развития механизма взимания НДС относительно аграрного сектора экономики.
Ключевые слова: налоговое право ЕС, налог на
добавленную стоимость, специальные режимы налогообложения, финансовая поддержка, налоговые обязательства, администрирование налогов.
Tulush L. D. The functioning of the VAT in
agriculture: EU experience
Analyzed the practice of charging VAT in European
agriculture, generalized norms of the EU directive on the
formation mechanism of the taxes on farmers. The
estimation of application of special VAT regimes in
agriculture of Ukraine. The directions of further
development of the mechanism of VAT in relation to the
agricultural sector.
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Тулуш Л. Д. Функционирование налога на добавленную стоимость в сельском хозяйстве: опыт ЕС
Проанализирована практика взимания налога на
добавленную стоимость в сельском хозяйстве европейских стран, обобщены нормы директив ЕС относительно формирования механизма данного налога в
отношении фермеров. Приведена оценка практики при-
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РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Еволюційні зміни в національному господарстві,
пов’язані з розвитком ринкової економіки, призвели до
появи нових суб’єктів господарювання, різноманітних
форм власності та ускладнення умов господарювання,
нової лексики й термінології, специфічних понять, що
визначають процеси, які відбуваються в суспільстві. Необхідність формування малого підприємництва, його роль
в забезпеченні економічного розвитку регіонів й держави в цілому обґрунтовується науковцями з різних позицій. Загалом вона зводиться до того, що мале підприємництво як одна із конкретних форм прояву суспільних
відносин сприяє підвищенню економічного, матеріального й духовного потенціалу країни, її регіонів, створює
сприятливу основу для практичної реалізації здібностей
і талантів кожного індивіда, сприяє об’єднанню нації,
збереженню національного духу й національної гордості
[1, c. 3]. Саме мале підприємництво стимулює економічну конкуренцію, структурну перебудову економіки,
сприяє послабленню монополізму, формуванню нового
соціального шару підприємців-власників, які складають
соціальну базу економічної реформи, забезпечують
стабільність суспільства й гарантії безповоротності руху
до ринку [2, с. 643 — 644].
Розгляду тенденцій і особливостей розвитку малого підприємництва на регіональному й місцевому
рівні, виявленню основних чинників, які впливають на
його ефективність, і причин, що стримують процес формування малого підприємництва, присвячено праці
Б. Адамова [3], Г. Кампо [4], В. Марачова [5], О. Сідуна [6]. Особливості економічних і правових форм
підтримки суб’єктів малого підприємництва в умовах
різних моделей змішаної економіки ринкового типу (американської, європейської і японської), а також перехідних
економік досліджено в наукових працях В. Ляшенка,
В. Хахуліна [7; 8]. У роботах Ю. Долгорукова [9], І. Комарницького [10], Н. Редіної [11] висвітлено специфіку становлення й ґенези, обґрунтовано особливості
державного регулювання, визначено проблеми, стратегічні завдання й пріоритетні напрями розвитку малого підприємництва й бізнесу в Україні. Комплексу проблем, пов’язаних з розвитком малого підприємництва,
його державною підтримкою в Україні, аналізу соціально-економічних наслідків цих процесів багато уваги приділяє в своїх роботах також З. Варналій [12].
Водночас слід відзначити відсутність в існуючо-

му науковому доробку комплексного й системного
дослідження теоретичних, методичних і практичних аспектів розвитку малого підприємництва в контексті
регіональних пріоритетів, а також удосконалення
організаційно-економічного забезпечення цього процесу, що обумовлює нагальну потребу в здійсненні
наукового пошуку у визначеному напрямі.
Метою статті є розробка рекомендацій щодо розвитку малого підприємництва в регіоні на ґрунті систематизації теоретичних підходів до цієї проблематики, аналізу нормативно-правового забезпечення, а також узагальнення регіональних принципів формування й розвитку малого підприємництва.
Дискусійність багатьох теоретичних аспектів розвитку малого підприємництва, існування багатоманітності термінології в цієї сфері, на кшталт, наявність
суперечностей у визначенні термінів «малий бізнес»,
«мале підприємництво», «мале підприємство» та «мала
економіка» обумовлюють необхідність проведення
спеціального дослідження, усебічного теоретичного аналізу з метою з’ясування їх суті, уніфікації категоріального апарату щодо досліджуваної проблематики.
Узагальнюючи зміст термінів, які використано в
досліджуваних наукових працях, законодавчих і нормативних актах, установлено, що малий бізнес — це
самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), яка проводиться на
власний ризик з метою отримання прибутку. Практично це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна,
фінансова, страхова тощо) зазначених суб’єктів господарювання, спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.
При визначенні сутності поняття «мале підприємництво» та його рівня в обраній термінології, варто
починати з аналізу трактування цього терміна, наданого офіційними нормативними документами. Щодо
нормативно-правового забезпечення розвитку малого підприємництва й сприяння цьому процесу, то слід
зазначити, що сьогодні підтримці та стимулюванню малого підприємництва в Україні присвячено окремий
напрям господарського законодавства, який включає
і закони, і підзаконні акти, укази Президента України,
постанови Кабінету Міністрів України. У Господарському кодексі України (далі — ГКУ) регламентовано
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найважливіші аспекти правового регулювання малого підприємництва, сформовано основні принципи
участі держави й органів місцевого самоврядування
в підтримці та стимулюванні розвитку малого підприємництва в Україні. Слід відзначити подібність дефініції
малого підприємництва в ГКУ [13, ст. 42] зазначеному тлумаченню малого бізнесу. У ГКУ сутність
підприємництва будь-якої організаційної форми визначена ст. 42 як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних
результатів та одержання прибутку. При цьому згідно
з п. 7 ст. 63 ГКУ малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, у яких середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий)
рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей
період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного
банку України щодо гривні.
Отже, основою зазначених трактовок поняття
«підприємництво», «мале підприємництво» є діяльність
з визначеними ступенем ризику для отримання відповідного ефекту.
Таким чином, мале підприємство й малий бізнес
мають спільну ознаку — малі підприємства (форми
підприємництва або господарювання), що здійснюють
свою діяльність в економіці країни. Але малий бізнес —
це визначений вид діяльності на власний розсуд, а мале
підприємництво — це обмежений державою за кількістю
працівників та обсягами діяльності малий бізнес для отримання економічних чи соціальних інтересів.
Розглядаючи сучасне тлумачення малого підприємництва, згідно з чинним законодавством, відзначено
конфлікт законодавчих та підзаконних актів, що в ряді
випадків спричиняє колізійні ситуації й ускладнює його
використання в господарській діяльності малих
підприємств. Сьогодні визначення малого підприємництва відбувається за статистичними ознаками, а саме
кількістю працівників та обсягами діяльності. У статистичних щорічниках України для характеристики результативних показників діяльності малих форм господарювання застосовується термін «малий бізнес».
Через це можна констатувати, що в цьому випадку
застосовується більш вузький за змістом термін, ніж
підприємництво. Якщо кількісні та якісні показники
супроводжуються терміном «малі підприємства»
(кількість малих підприємств в Україні, витрати на
малих підприємствах тощо), то узагальнені показники називаються «малий бізнес» (малий бізнес міста
Донецька, прибутковість малого бізнесу, фонди, створені в малому бізнесі).
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Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, зазначимо, що мале підприємництво варто розглядати
як сектор економіки держави, адже встановлено, що
мале підприємництво є поняттям, яке містить сукупність
малих підприємств, що займаються малим бізнесом.
Отже, малий бізнес і малі підприємства в сукупності дають визначення малого підприємництва як
діяльності з виробництва продукції, виконання робіт,
пропозиції послуг з обумовленими параметрами з метою отримання прибутку. «Мала економіка» пропонується як ширше поняття, що включає сукупність
юридичних і фізичних осіб, які зосереджують свою
діяльність на малих форматах, результативність діяльності яких визначається системою економічних індикаторів (обсяг діяльності, кількість працівників, операційний прибуток, фінансовий результат, фінансова
стійкість, обсяг кредитування, обсяг активів і пасивів).
Аналіз переваг та сильних сторін малого підприємництва дозволив визначити найбільш загальні організаційно-економічні причини його інтенсивного формування й розвитку в Україні:
1. Суттєві організаційно-технологічні зміни, що
призвели до зміни співвідношення між великомасштабним і малим виробництвом, зокрема диверсифікація й модернізація великого виробництва, реструктуризація, приватизація, зміни у структурі зайнятості,
сприяли зростанню малого підприємництва.
2. Динамізм ринкового середовища, розвиток глобальних ринків, інформаційних систем призводить до
нової схеми розподілу праці. Ці процеси впливають на
практику місцевих ринків, їх учасники вимушені шукати незатребувані ресурси, виробничі ланцюги, нові
ринкові ніші. Переваги малих організаційних форм дозволяють швидше використовувати вільні місця на ринку, до яких не виявляють інтерес великі корпорації. Малі
підприємства швидко реагують на зміни торгової кон’юнктури, асортименту товарів і мають менш затратний
виробничий та збутовий потенціал.
3. Підсилення конкуренції між суб’єктами господарювання, що дозволило малому підприємництву
повною мірою визначити свої переваги. Творчий
підхід до створення нових форм організації, виробництва, фінансування, збуту забезпечує малим
підприємствам можливість ефективно й оперативно
забезпечувати спеціалізований попит, який дедалі частіше визначається новизною й дизайном виробів.
Таким чином, розвиток малого підприємництва
дозволяє максимально задіяти людський чинник і створити широкі можливості для ефективного використання усіх факторів виробництва. Мале підприємництво відрізняється великим динамізмом, швидкістю
темпів оновлення його складових, досить невеликим
загальним терміном існування конкретних суб’єктів
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малого підприємництва. Спостерігаються швидкі темпи
оновлення складових малого підприємництва.
Але малому підприємництву на сучасному етапі
розвитку притаманні й слабкі сторони, які треба враховувати у практиці господарювання суб’єктів-представників цього сектору економіки. У цілому аналіз
спеціалізованої літератури з досліджуваної проблематики [2, с. 255 — 257; 6, с. 17; 7, с. 410; 10, с. 62; 11,
с. 50 — 52; 14, с. 17 —40, 111 — 152; 334 —357,
415] та практики господарювання малих підприємств
в регіонах України серед основних проблем, які значно перешкоджають подальшому розвитку малого
підприємництва, дозволяє виокремити такі:
— неврегульованість питань залучення державних фінансових ресурсів та механізмів фінансування й кредитування малого підприємництва. Зокрема
йдеться про неврегульованість питань мікрокредитування (включаючи відсутність правового забезпечення
діяльності небанківського фінансового сектору; нерозвиненість інфраструктури та механізмів мікрокредитування; украй незначні обсяги державної фінансової підтримки та відсутність підтримки з боку
місцевих бюджетів), а також про недостатню розвинутість в Україні таких інфраструктурних елементів,
як банківсько-фінансова система, інфраструктура
фондового і страхового ринків, що разом створює
несприятливі стартові умови для формування малого підприємництва, стримує його розвиток. Фондовий ринок не виконує функцію залучення додаткових коштів для розвитку економіки при обслуговуванні процесів приватизації, а банківська система не
кредитує належним чином її реальний сектор, зокрема малий та середній бізнес;
— жорстка фіскальна спрямованість податкової
системи, обтяжливість та нестабільність системи оподаткування, недосконалість системи обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва;
— відсутність належно сформованої (кодифікованої) системи нормативно-правових актів державної
політики в сфері підтримки малого підприємництва й
у цілому недосконалість нормативно-правового забезпечення розвитку малого підприємництва;
— існування адміністративних бар’єрів в сфері
малого підприємництва (недосконалість процедури
реєстрації, складність та тривалість процедур одержання документів дозвільного характеру, необхідних для
початку підприємницької діяльності, ліцензування, сертифікації) і в цілому забюрократизованість процедур
створення малих підприємств, що призводить до необґрунтованого зростання трансакційних витрат;
— низький рівень розвитку інфраструктури
підтримки малого підприємництва за умов низького
рівня спеціалізації й недостатньої компетентності ме-

неджерів, недоліку/відсутності необхідного інформаційного забезпечення;
— підвищена чутливість до економічних змін
(інфляція, зростання цін, політика блокування цін,
зменшення кредиту, підвищення податків або соціальних виплат і т.д.) унаслідок невеликого так званого
«запасу стійкості»;
— низька ефективність рішення проблем розвитку малого підприємництва на рівні регіонів, відсутність
ефективної взаємодії державних, регіональних і
підприємницьких структур.
Негативна дія зазначених чинників — слабких
сторін та загроз на формування і розвиток малого
підприємництва — призводить до фінансової нестійкості
й загальної збитковості цього сегмента сектору національної економіки України. Як свідчать результати аналізу вітчизняних дослідників у цій сфері [11, с. 119,
121], фінансовий результат від господарської діяльності
малих підприємств, що функціонують в Україні, в цілому негативний, а становлення системи малого бізнесу
та розвиток підприємництва як структурного елемента
національної економіки характеризується великим ступенем невизначеності і відповідно до їх погляду, не набув ще тієї критичної маси, цей сектор може впливати
на структурну перебудову економіки (ставши виробником вагомої частки продукції та послуг), забезпечуючи раціональне використання наявних ресурсів, будучи відчутним учасником внутрішнього ринку, формуючи конкурентне середовище, обмежуючи монополізм.
Разом з тим існуючі темпи зростання малого підприємництва в Україні демонструють його значний внутрішній
потенціал ефективного господарювання в ринкових
умовах. Отже, для вирішення цих проблем необхідно
забезпечити виконання заходів, затверджених Регіональними програмами розвитку малого підприємництва,
відділами та управліннями обласних державних адміністрацій, виконавчими комітетами міських рад, районними державними адміністраціями, територіальними
органами центральних органів виконавчої влади, спілками та громадськими об’єднаннями підприємців,
підприємствами, організаціями тощо.
Отже, систематизація існуючих теоретичних
підходів до визначення сутності поняття малого
підприємництва, визначення співвідношення категорій
«мале підприємництво», «малий бізнес», «мале
підприємство», аналіз спеціалізованої літератури з
досліджуваної проблематики [2 — 12], специфічних
особливостей, проблем і перспективних напрямів господарювання малих підприємств у регіонах України,
обґрунтування ролі малого підприємництва в економічному та соціальному середовищі регіону дозволяє
узагальнити регіональні принципи формування й розвитку малого підприємництва, зокрема:
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— принцип цілісності, у рамках якого сфера малого підприємництва розглядається як невід’ємна частина соціально-економічного життя регіону й покликана, у першу чергу, функціонувати на користь його
ефективного розвитку;
— принцип селективності, який передбачає пріоритетність та першочергове здійснення підтримки органами державної влади та місцевого самоврядування на
регіональному рівні суб’єктів малого підприємництва,
що здійснюють окремі види економічної діяльності, ефективне функціонування й розвиток яких забезпечує прогресивне зростання економіки цього регіону, заохочення розвитку малого підприємництва, зокрема малих
підприємств, у пріоритетних видах економічної діяльності;
— принцип рівноправного партнерства, що
включає рівноправний доступ суб’єктів малого
підприємництва всіх форм власності до матеріальносировинних, фінансових та інших ресурсів, а також до
отримання підтримки відповідно до умов її надання,
установлених регіональними програмами розвитку малого підприємництва; у рамках цього принципу вся система розвитку малого підприємництва ґрунтується на
основі всебічної й активної співпраці виконавчих органів
державної влади та місцевого самоврядування на регіональному рівні та підприємницького співтовариства в
особі незалежних некомерційних організацій
підприємців регіону. Як справедливо зазначив В. Марачов, оскільки безпосередній адміністративний і економічний вплив на суб’єктів малого підприємництва
виявляється переважно на муніципальному рівні і саме
тут найбільш відчутний зворотний ефект надходження
до місцевих бюджетів, провідну роль в оптимізації умов
для встановлення конструктивного соціально-економічного партнерства повинні відігравати органи державного управління на місцях [5, с. 123];
— принцип інформаційної доступності, який
передбачає реалізацію заходів, спрямованих на посилення правового захисту та інформованості суб’єктів
малого підприємництва, забезпечення їх актуалізованою статистичною й фактографічною інформацією про
найважливіші заходи щодо розвитку й підтримки
суб’єктів малого підприємництва максимальну
кількість суб’єктів малого підприємництва;
— принцип адаптивності та гнучкості, що передбачає можливість господарюючих суб’єктів-представників малого підприємництва пристосовуватись
у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності до змінних умов ринкового середовища, специфічних галузевих та регіональних особливостей господарювання. Мале підприємництво, оперативно реагуючи на зміну кон’юнктури ринку, споживчого попиту і забезпечуючи за рахунок цього необхідну рівновагу на споживчому ринку, надає економіці необхідну
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гнучкість, робить істотний внесок до формування конкурентного середовища;
— принцип господарської самостійності, що
передбачає вільний вибір діяльності, самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників
і споживачів виробленої продукції, встановлення цін
відповідно до законодавства, вільний найм працівників,
вільне розпорядження прибутком, що залишається
після внесення платежів, установлених законодавством, а також здійснення суб’єктами малого підприємництва регіону діяльності на засадах комерційного
розрахунку, включаючи самоокупність, самофінансування, самозабезпечення, матеріальну зацікавленість,
економічну відповідальність за результати неефективного використання ресурсів (трудових, матеріальних,
фінансових) тощо;
— принцип динамізму, що припускає можливість достовірного прогнозування можливих змін і
самої системи (сектору малого підприємництва), і умов
її функціонування, а також чинників зовнішнього й
внутрішнього середовища;
— принцип системності та комплексності, що
передбачає моніторинг, урахування й аналіз усього
різноманіття чинників зовнішнього та внутрішнього
середовища, які впливають на функціонування й розвиток господарюючих суб’єктів-представників малого підприємництва.
Зазначені регіональні принципи формування й розвитку малого підприємництва можуть послужити
підґрунтям і стати керівними засадами при розробці
організаційно-економічних складових програм підтримки малого підприємництва в регіоні, а також створюватимуть передумови ефективного використання його
потенційних можливостей при реалізації перспективних
напрямів/резервів розвитку в регіональному розрізі.
Таким чином, свобода дій, гнучкість і оперативність у рішеннях, пристосування до місцевого
дрібномасштабного, нерегулярного, специфічного й
персонального попиту, дух підприємництва, можливість практичної реалізації власної ідеї, більш низькі
управлінські та експлуатаційні витрати, вишча оборотність капіталу й державна підтримка стають практично значущими обставинами, які забезпечують конкурентоспроможність і адаптивність малого підприємництва, обумовлюють його бурхливий розвиток у розвинутих країнах. Мале підприємництво має специфічний характер, тому його роль в економіці держави та
регіонів буде відчутною, а потенціал повною мірою використано лише із забезпеченням обов’язкової ефективної підтримки розвитку малого підприємництва з
боку органів державної влади та місцевого самоврядування на регіональному рівні.
При цьому перспективи подальших досліджень
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можуть бути пов’язані з розробкою організаційно-економічних складових програм підтримки малого
підприємництва в регіоні, систематизацією економічних індикаторів розвитку малого підприємництва в
контексті визначених регіональних пріоритетів.
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Рибак О. В. Розвиток малого підприємництва в регіоні: теоретичні засади, проблеми та перспективи
У статті систематизовано сучасні проблеми господарювання суб’єктів малого підприємництва й визначено перспективні напрями його розвитку, проаналізовано нормативно-правове забезпечення, а також
узагальнено регіональні принципи формування й розвитку малого підприємництва. Розроблено рекомендації щодо розвитку малого підприємництва в регіоні
на ґрунті систематизації теоретичних підходів до цієї
проблематики.
Ключові слова: регіон, розвиток, малий бізнес,
підприємництво.
Рыбак А. В. Развитие малого предпринимательства в регионе: теоретические основы, проблемы и перспективы
В статье систематизированы проблемы хозяйствования субъектов малого предпринимательства и
определены перспективные направления его развития, проанализировано нормативно-правовое обеспечение, а также обобщены региональные принципы
формирования и развития малого предпринимательства. Разработаны рекомендации относительно развития малого предпринимательства в регионе на основе систематизации теоретических подходов к данной проблематике.
Ключевые слова: регион, развитие, малый бизнес, предпринимательство.
Ribak О. V. Development of small enterprise is
in a region: theoretical bases, problems and prospects
In the article the problems of management small
business entities are systematized and perspective
directions of his development are certain, the normativelylegal providing is analysed, and also regional principles
of forming and development small enterprise are
generalized. Developed recommendation in relation to
development small enterprise in a region on the basis of
systematization the theoretical going near this problems.
Key words: region, development, small business,
enterprise.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СТАВОК
АКЦИЗНОГО СБОРА
В период экономического спада (кризиса) актуальной выступает проблема наполнения доходной части государственного бюджета. Сложившаяся в Украине налоговая система свидетельствует о значительной роли в
формировании доходов государства и налоговом регулировании непрямых налогов вообще и акцизного сбора в частности (до 70% поступлений акцизного сбора в
Сводный бюджет Украины — это поступления от ликероводочной продукции и табачных изделий). Благодаря
высокой эластичности поступлений от акцизного сбора
относительно динамики национального дохода этот налог является идеальным с точки зрения «встроенного
стабилизатора» экономического цикла.
Подакцизные товары проявляют высокую эластичность как относительно цен, так и относительно доходов потребителей. То есть при увеличении цен на
эти товары или уменьшении доходов потребителей сокращение объемов потребления происходит более
высокими темпами. В период экономического спада,
когда доходы уменьшаются, потребление подакцизных
товаров резко снижается, что приводит к уменьшению поступлений в бюджет от этого налога, а в период экономического роста, наоборот, поступления увеличиваются темпами, которые превышают темпы развития экономики. Все это делает ненадежным бюджетные поступления от этого налога в период значительных изменений конъюнктуры рынка.
Вопросы регулирования социально-экономических отношений с помощью косвенных налогов получили отражения в трудах В.П. Вишневского,
Д.А. Волкова, Л.М. Шаблистой, А.М. Соколовской,
В.В. Буряковского, И.О. Лютого и многих других ученых, однако остаются недостаточно раскрытыми аспекты социально-экономических последствий.
Целью написания данной статьи является анализ основных тенденций и оценка возможных социально-экономических последствий повышения ставок
акцизного сбора в Украине на табачные изделия и
ликероводочную продукцию.
Исторически основным видом непрямых налогов был акциз, при котором объектом обложения, как
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

правило, выступает стоимость товаров, имеющих специфическую особенность (табак, алкогольные напитки, легковые автомобили), либо уровень потребления
которых существенно зависит от изменения цен. В
настоящее время в большинстве стран в акцизные
группы товаров включены алкогольные напитки, табачные изделия, бензин, легковые автомобили, драгоценности, другие предметы роскоши.
Начиная с 1996 года, перечень товаров, которые
являются подакцизными в Украине, определяется не
одним документом (Постановлением Кабинета Министров Украины «О перечне товаров (услуг), на которые устанавливается акцизный сбор и ставки этого
сбора»), а четырьмя:
1) Закон Украины от 6.02.1996 года «О ставках
акцизного сбора и таможенной пошлины на табачные
изделия»;
2) Закон Украины от 7.05.1996 года «О ставках
акцизного сбора и таможенной пошлины на спирт этиловый и алкогольные напитки»;
3) Закон Украины от 24.05.1996 года «О ставках
акцизного сбора и таможенной пошлины на некоторые транспортные средства и шины для них»;
4) Закон Украины от 11.07.1996 года «О ставках
акцизного сбора и таможенной пошлины на некоторые товары (продукцию)».
Основные отличие, вызванные изменением законодательной базы и имеющие социально-экономические последствия, следующие:
1) перечень табачных изделий был расширен (с
2 позиций до 6);
2) кроме процентных ставок акцизного сбора,
были введены и ставки в твердых суммах;
3) перечень спиртов и алкогольных напитков был
детализирован и расширен (с 3 позиций до 9);
4) ставки акцизного сбора в процентах к отпускной цене были заменены на гривны за единицу товара;
5) наибольшие изменение произошли со ставками акцизного сбора на транспортные средства и шины
на них: перечень транспортных средств был значительно увеличен и детализирован;

101

Е. Г. Кошелева, О. Ю. Воробьева
Таблица 1
Ставки акцизного сбора в период с 1.02.09. по 22.10.09. [5]

Вид табачного изделия
Сигары, сигариллы
Сигареты без фильтра
Сигареты с фильтром
Табак и замените ли табака

В твердых сум мах с единицы
реализованного товара
1.02.09 г.
50
15,6
37,5
0

В % к обороту ре ализации товара

22.10.09 г.
60
35
60
25

1.02.09 г.
16
16
16
0

22.10.09 г.
20
20
20
20

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2005

2006

2007

2008

январьоктябрь 2009

Рис. 1. Производство изделий из табака в Украине, млн. штук

6) ставки акцизного сбора на транспортные средства стали зависеть как от объема двигателя, так и
срока эксплуатации данного транспортного средства;
7) ставки акцизного сбора в процентах к отпускной цене были заменены в начале на ЭКЮ, а затем
на евро (с 1999 года) и гривны;
8) в перечень товаров был введен бензин и другие виды топлива;
9) из перечня подакцизных товаров были исключены некоторые товары, такие, как икра осетровых и
лососевых рыб, высококачественные изделия из фарфора, ковры и ковровые изделия машинного производства и т.д.
Таким образом, с точки зрения регулирования товарно-денежных отношений с помощью акцизного сбора, 1996 год являлся переломным. Кроме этого, переломным является 2009 год, когда наблюдается резкий рост
ставок акцизного сбора на некоторые товары, более того,
вводиться индексация ставок акцизного сбора, рассчитанных в твердых суммах на единицу реализованного
товара (продукции) на индекс потребительских цен.
Остановимся подробнее на этапе резкого роста
акцизных ставок. Так, в Украине 22.10.2009 г. был
принят закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 г.»,
согласно которому адвалорная ставка (взимается в
процентах с оборота реализации) акцизного сбора на

сигареты повышается с 20% до 36% от максимальной розничной цены.
Этот закон уже в четвертый раз за 2009 год повышает ставки акцизного сбора на табак. По оценкам
экспертов табачного рынка такие изменения неизбежно приведут к сокращению легального производства
и росту теневой составляющей рынка, а также сокращению поступлений в бюджет от табачной отрасли.
Основной угрозой такого повышения являются
такие факторы:
1) объем реализации сигарет по повышенным
ценам снизится, что повлечет снижение поступлений
от акцизного сбора в бюджет;
2) значительно возрастет объем сигарет, ввезенных контрабандным путем.
Анализ показал, что имеет место тенденция к падению темпов производства табака, в 2009 году по сравнению с 2008 темп снижения составил 42,4% (рис. 1).
Эксперты украинской ассоциации производителей
табачных изделий «Укртютюн» отмечают, что фактически падение производства составило около 22,4%, а
остальные 20% производства ушло в «тень» [6]. В тоже
время как одной из социальных последствий является
сокращения числа занятых на табачных фабриках, однако анализ показал, что сокращение объемов производства является не единственной причиной. Так, в
2000 — 2008 гг. производство сигарет в Украине воз-
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росло с 59 млрд. до 130 млрд. штук, а количество занятых для их производства, по данным Госкомстата,
уменьшилось с 6156 до 4139 человек. На 1.10.2009 г.
число занятых в этой отрасли составило 3764 человек,
т.е. темпы снижения занятых такие, как и во время роста объемов производства сигарет [12].
Другой угрозой считается рост контрабандных
перевозок из-за рубежа. В ходе проверки, проведенной «Империал Тобако» в 17 регионах Украины, было
выявлено более 500 точек продаж контрабандных сигарет. Вместе с тем, пока объемы контрабанды сигарет из Украины значительно превышают объемы нелегальных табачных изделий, поступающих в страну.
Если сопоставить данные о попытках правонарушений при вывозе сигарет из Украины и при ввозе в
Украину, то по количеству задержаний это соотношение будет составлять 1 к 7, то есть на 1 попытку незаконного ввоза сигарет приходится 7 случаев незаконного вывоза [6].
Очередное повышение акцизов направлено на
достижение двух основных целей: увеличение поступлений в бюджет и уменьшение влияния курения на
здоровье человека. Табакокурение является одним из
наиболее отрицательных факторов, которые влияют на
здоровье населения, в частности приводит к возникновению сердечно-сосудистых и хронических легочных заболеваний, разнообразной онкологической патологии. По оценкам экспертов ВОЗ, в Украине от
болезней, связанных с курением, каждый год умирает почти 100 тыс. лиц, что составляет 13% от общего
уровня смертности. При этом экономическим путем
снизить уровень курения можно лишь в том случае,
когда рост цен на сигареты превышает уровень инфляции, а это наблюдалось в Украине только в 1996 —
1999 и 2009 годах, когда происходило существенное
повышение табачных акцизов.
Что касается второй цели, то за непродолжительный период действия данного закона в Украине уже
зафиксирована позитивная тенденция снижения уровня
курения. Согласно данным Киевского международного института социологии, распространенность курения среди взрослых в 2005 году составляла 41%, в
ноябре 2008 года — 35%, а в мае 2009 года — 31%.
При этом объемы реализации табачных изделий сократились в июле 2009 года на 17%, а в августе — на
27% [6].
Несмотря на значительные темпы падения производства и реализации табачных изделий, доходы в
государственный бюджет от повышения ставок акцизных сборов все же значительно возросли. По официальным данным Государственной налоговой администрации Украины [6] за 8 месяцев 2009 года поступления акцизного сбора с табачной продукции выросЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ли в 2,6 раза — до 4,732 млрд. грн. Это позволило
получить дополнительно 2,9 млрд. грн. в государственный бюджет.
За 9 месяцев 2009 года объем легального рынка
сигарет в Украине составил приблизительно 18 млрд.
грн., из них 6 млрд. грн. акцизы и 3 млрд. — НДС,
т.е. стоимость производства и реализации плюс прибыль составила 9 млрд. грн. Сравнивая с аналогичным периодом 2008 года, можно сделать вывод, что
стоимость производства плюс прибыль увеличилась
приблизительно на 1 млрд. грн., в то время как размер акцизного сбора увеличился на 4 млрд. грн. и
НДС — на 1 млрд. грн. [12].
Таким образом, результаты повышения ставок
акцизных сборов на табачные изделия достаточно противоречивы. Безусловно, к позитивным тенденциям
можно отнести:
— значительный прирост поступлений в государственный бюджет, что особенно важно в период глубокого кризиса в Украине и значительного дефицита
бюджета;
— положительная тенденция снижения количества курящих взрослых и подростков, что свидетельствует об оздоровлении нации.
Однако существует и ряд негативных последствий
столь резкого повышения ставок акцизных сборов:
— рост доли «теневого» сектора в сфере производства табачных изделий;
— угроза контрабандного ввоза сигарет из пограничных стран, где стоимость табачных изделий гораздо меньше.
Следовательно, повышение ставок акцизного
сбора на алкоголь и табак в Украине, безусловно,
необходимо. Но осуществлять его следует постепенно и планомерно, а не внезапно. Необходимо учитывать тот факт, что в Украине практически не принимаются меры по «детенизации» экономики, и, прежде
чем принимать такой законопроект, необходимо сформировать четкую законодательную базу, которая бы
регламентировала экономическую деятельность предприятий.
Также следует принимать во внимание и то обстоятельство, что акцизный сбор — это такой платеж,
при установлении которого должен учитываться размер аналогичного платежа в странах-соседях, а также надежность границ. Ведь резкое повышение ставок неизбежно приведет к тому, что цены на украинские сигареты будут существенно выше, чем в ряде
стран, таких, например, как Молдове, России, Беларуси (таблица 2).
Резкое повышение ставок акцизного сбора может привести к обратному эффекту: вместо планируемого увеличения объема поступлений в бюджет они
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Таблица 2
Сравнение ставок акцизного сбора на табачные изделия

Сигареты с фильтром
Страна

Украина
Россия
Молдавия

В твердых
суммах с
единицы
реализованного
товара
60
33,16
4,17

Сигареты без фильтра

В % к обороту
реализации

В твердых суммах
с единицы
реализованного
товара

В % к обороту
реализации

20
0
0

35
15,92
3,43

20
0
0
Таблица 3

Динамика повышения ставок акцизного сбора на этиловый спирт и коньяк [7], грн./литр

Этиловый спирт
Коньяк

1.07.09 — 31.12.2009

1.01.2010 — 31.12.2010

С 2011 г.

23
14

27
20

34
27

могут сократиться из-за роста контрабандных перевозок.
Однако повышение налогов и цен на табачные
изделия увеличивает государственные доходы и является наиболее эффективной мерой уменьшения употребления табака, особенно среди молодежи. Поэтому
все больше людей, в том числе среди народных депутатов, понимает практически полную безосновательность аргументов табачной индустрии против повышения табачных акцизов.
Наряду с повышением ставок акцизного сбора
на табачные изделия Верховной Радой Украины был
принят закон «О поэтапном повышении ставок акцизного сбора на спирт, крепкий алкоголь и пиво», согласно которому ставки акциза на этиловый спирт и
коньяк изменятся в динамике.
Из списка алкогольных напитков, на которые
были повышены ставки акцизного сбора, были исключены натуральные, марочные вина и вермуты, а
так же спирт, используемый в производстве лекарственных препаратах.
Данные меры были приняты в рамках антикризисного пакета правительства для решения сложившихся фискальных трудностей. Это обеспечит дополнительные поступления в госбюджет и приблизит ставки акцизного сбора на алкогольные напитки к уровню стран-соседей. При условии сохранения объемов
реализации на уровне текущего года предложенные в
документе изменения позволят увеличить доходную
часть бюджета в 2009 году на 7,1 млрд. грн. Более
того, повышение цен на алкогольные напитки будет
способствовать улучшению здоровья населения.

Украинские производители алкогольных напитков выступили с намерением добиваться отмены постановления правительства об увеличении стоимости акцизных марок, принятого Кабинетом Министров. К основным причинам беспокойства можно
отнести:
— резкое повышение стоимости акцизных марок — с 3,7 коп. до 10,3 [8];
— делегирование Министерству финансов права ежегодно изменять стоимость марки с учётом индекса инфляции и повышения себестоимости её производства.
Согласно данным «Укрводки» в третьем квартале 2009 года объемы производства и реализации ликероводочной продукции сократились по сравнению
с аналогичным периодом 2008 года почти на 43% и
48% соответственно [9].
С введением в июле 2009 года ставки 34 грн.
приостановили или работали с 20-ти % использованием производственных мощностей 32 предприятия
(49% от всего количества предприятий, имеющих лицензию на производство). При повышении ставки до
50 грн. этот процент может возрасти до 80%. Часть
акцизного сбора в цене бутылки водки в Украине на
14, 8% выше, чем в России, и на 21,8% выше, чем в
странах ЕС.
По данным Государственной налоговой администрации поступления в бюджет от акцизного сбора за 8 месяцев 2009 года составили 10,4 млрд. грн.
Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Прогнозный показатель поступлений в сводный
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Таблица 4
Динамика поступлений акцизного сбора с произведенной в Украине алкогольной продукции [10]

Сп ирт
Ликероводочные
изделия
Винодельческая
продукция
Пиво

120

2009
ожидаемые
102

2010
прогноз
126

2 915

3 532

4 026

5 026

250

307

347

332

429

626

864

867

1 102

1 589

2006

2007

2008

114

108

2 504

бюджет акцизного сбора с произведенных в Украине
товаров на 2010 год определен на уровне 25 992 млн.
грн., что на 7 204 млн. грн. больше от ожидаемых в
2009 году поступлений на 18 788 млн. грн.
Так предполагается, что поступления от произведенного в Украине:
— пива в 2010 году должны увеличиться на
30,6%, или 487 млн. грн., до 1589 млн. грн., по сравнению с ожидаемыми в 2009 году 1102 млн. грн.;
— ликероводочных изделий — на 19,9%, или
1 млрд. грн., до 5 026 млн. грн., по сравнению с ожидаемыми 4 026 млн. грн. в 2009 г.;
— винодельческой продукции — на 22,6%, или
97 млн.грн., до 429 млн. грн., по сравнению с ожидаемыми 332 млн. грн. в 2009 г.;
— спирта — на 19%, или 24 млн. грн., до
126 млн. грн., по сравнению с ожидаемыми 102 млн.
грн. в 2009 г. [10].
Таким образом, даже несмотря на падения темпов производства алкогольных напитков, объем поступлений в бюджет возрастает. В то же время объемы потребления украинского спирта будут сокращаться по мере роста цен. По данным общественной организации «Трезвая Украина» ежегодно в Украине от
алкоголизма умирает свыше 40 тысяч лиц, насчитывается более чем 900 тысяч алкоголиков и намного
больше людей, которые нерегулярно употребляют алкогольные напитки [11].
По мнению членов организации, популярность
горячительных напитков приобрела в Украине масштабы «алкогольной пандемии». В Украине ежегодно
увеличивается количество подростков, употребляющих алкоголь, а также растёт уровень доступности
наркотиков среди учащейся молодёжи. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого
украинским Институтом социальных исследований
им. Александра Ярёменко при поддержке ЮНИСЕФ
в Украине в рамках проекта «Европейский опрос учащейся молодёжи по поводу употребления алкоголя и
наркотиков». Согласно результатам исследования, 63%
девушек и юношей в возрасте 15 — 16 лет имеют
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опыт курения, 91% — употребления алкоголя, 14%
— употребления марихуаны или гашиша. Вместе с тем,
только 22% подростков обладают знаниями о путях
инфицирования ВИЧ.
Таким образом, повышение ставок акцизного
сбора с алкогольной продукции и табачных изделий
является необходимым не только для пополнения государственного бюджета, но и для оздоровления украинской нации от таких пагубных зависимостей, как
алкоголизм и табакурение.
Но использование такого инструмента регулирования, как косвенные налоги требует взвешенного и обоснованного подхода. Анализ показал, что
данное повышение может иметь как экономические,
так и социальные последствия: причем такое социальное последствие как снижения количества курящих может повлиять на возможность снижения
объемов бюджетных средств на здравоохранение в
целом и лечения данной категории в частности. И
наоборот, дополнительное пополнение государственного бюджета сделает возможным финансирование
целевых государственных программ, например Государственной целевой социальной программы снижения вредного влияния табака на здоровье населения на период до 2012 года. Целью реализации
таких программ как раз и является снижения количества курящих и, следовательно, улучшения качества жизни граждан Украины.
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Кошелева О. Г., Воробйова О. Ю. Соціально-економічні наслідки півищення ставок акцизного збору
Проаналізовано основні тенденції зміни ставок

акцизного збору з алкогольних та тютюнових виробів
в Україні та запропонована порівняльна характеристика законодавчого забезпечення. Подано оцінку можливих економічних та соціальних наслідків їх підвищення, виявлено як позитивні, так і негативні тенденції,
зроблено висновки щодо доцільності змін.
Ключові слова: акцизний збір, ставка акцизного
збору, підакцизні товари.
Кошелева Е. Г., Воробьева О. Ю. Социально-экономические последствия изменения ставок
акцизного сбора
Проанализированы основные тенденции изменения ставок акцизного сбора с алкогольной продукции и табачных изделий в Украине и предложена сравнительная характеристика законодательного обеспечения. Дана оценка возможных экономических и социальных последствий их повышения, выявлены как положительные, так и отрицательные тенденции, сделаны выводы о целесообразности изменения.
Ключевые слова: акцизный сбор, ставка акцизного сбора, подакцизные товары.
Kosheleva E. G., Vorobyova O. Y. Socialeconomic consequences of increasing the excise
duties’ rate
The basic tendencies in changing of excise duties’
rate, specifically in alcoholic and tobacco products, in
Ukraine were analysed, and was shifted the comparison
characteristic of the legislative control. The estimation
of possible economic and social outcome of the rate
increase was made, both negative and positive its
tendencies were revealed, and was drawn the conclusion
on the expedience of changes.
Key words: excise tax, rate of excise duties, items
liable to excise duties.

106

Стаття надійшла до редакції 04.02.2010
Прийнято до друку 30.04.2010

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

О. Т. Прокопчук
УДК 336.226.322
О. Т. Прокопчук,
аспірант, Уманський національний університет садівництва

ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕХАНІЗМУ НЕПРЯМОЇ ПІДТРИМКИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ПДВ НА ПРЯМЕ БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ
Актуальність теми. За умов ринкових відносин доволі вразливою та незахищеною галуззю народного господарства є сільське господарство. Особливо це стосується тих суб’єктів господарювання, які
зосереджують свою діяльність на виробництві продукції тваринництва і зокрема молока та м’яса, тому
державна фінансова підтримка галузі тваринництва має
бути пріоритетною.
Ураховуюче це, повноцінне функціонування
сільськогосподарських підприємств потребує державної підтримки, важливим складовим елементом якої є
механізм виплати дотацій. Вони можуть надаватись як
безпосередньо з бюджету, так і опосередковано, за рахунок залишених на підприємствах податків, тобто податкових зобов’язань, від яких держава відмовилася
на користь господарюючих суб’єктів з метою стимулювання їх розвитку.
Постановка проблеми. Підтримка розвитку
сільськогосподарських товаровиробників шляхом застосування спеціальних режимів справляння ПДВ в
Україні зазнавала численних змін, зокрема пов’язаних із змінами на законодавчому рівні. Одним із спеціальних режимів, що за час свого функціонування
зазнавав найбільших змін, є режим виплати дотацій.
Цей спеціальний режим з початку свого запровадження
(кінець 1998 р.) повністю відмінявся двічі, а потім знову відновлювався.
Законом України від 22.12.2009 року № 1782 —
VI (що набув чинності 31.12.2009 р., «Про внесення
змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи» [1] передбачається альтернативний механізм
підтримки сільськогосподарських товаровиробників
шляхом переведення існуючого режиму в державну
форму зі здійсненням доплат на одну голову корови
через спецфонд державного бюджету.
Проте покищо механізм виплати дотацій не
змінився, адже коштів на проведення відповідних змін
немає. Однак зміна механізму в найближчий час
цілком можлива і, зважаючи на це, уважаємо доцільним зупинитися на розгляді особливостей пропонованого механізму підтримки та здійснити наукову оцінку доцільності переходу на інший механізм підтримки
сільськогосподарських товаровиробників, що й визначило мету цієї статті.
Аналіз останніх публікацій. Проблемам функціонування ПДВ в сфері агропромислового виробництва присвячували свої праці В.В. Березовський,
М.Я. Дем’яненко, Д.І. Дема, С.О. Осадчий, Н.В. Сеперович, Л.В. Синявська, Л.Д. Тулуш, І.В. Кобута,
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Н.М. Ущапівська та інші вітчизняні дослідники. Проте
не всі питання є вирішеними та дослідженими.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити,
що нова запропонована схема дотування виробників
молока та м’яса викликала дискусію серед ученихекономістів. Так, наприклад, окремі практики вказують на більшу ефективність нині діючої підтримки виробників молока та м’яса порівняно з пропонованою
в частині ефективності такої підтримки [7].
Ще одним аспектом є те, що при реалізації норми про перерахування ПДВ м’ясо-молочними переробними підприємствами в спеціальний фонд для подальшої виплати дотацій на одну корову підтримки
позбавляться інші напрями тваринництва, зокрема
свинарство. За умови підтримки виробників свинини
значна їх частина стане збитковою.
Наразі слід відзначити, що запропонований режим підтримки викликає багато питань. Одним із них
є незрозумілий розподіл коштів підтримки зі спеціального фонду, а також доля господарств населення.
При здійсненні вищеописаних змін існуючий
спеціальний режим виплати дотацій зміниться. Суть
основних змін можна згрупувати таким чином:
— розмір підтримки сільськогосподарських товаровиробників не буде залежати від результатів роботи окремо взятих переробних підприємств;
— розрахунок підтримки пропонується здійснювати на одну корову, а не на гривню вартості сировини;
— не передбачена паритетність для виробників
різних видів продукції тваринництва. Наприклад, свинарство взагалі випадає з підтримки. Хоча на цьому
етапі ця підгалузь тваринництва більш прибуткова, ніж
вирощування ВРХ, проте конкуренція зі сторони
імпорту, зниження купівельного попиту населення та
втрата податкової підтримки можуть суттєво змінити
ситуацію в іншу сторону. І в такому випадку, позитивні тенденції в свинарстві можуть дуже швидко нівелюватися, хоча на відновлення знадобиться набагато
більше часу;
— централізація коштів з перерахунком через державний бюджет може мати значні негативні ефекти,
що можна звести до таких:
— вочевидь, населенню доведеться збирати необхідні документи, які підтверджують право на підтримку, що, звичайно, не всі селяни зможуть зробити (навіть
маючи право на отримання підтримки), тобто має місце
яскраво виражений бюрократичний фактор;
— викликають сумнів терміни виплати підтримки та її вчасність у зв’язку з централізацією ( зараз
щомісячно як сільськогосподарські підприємства, так
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика підтримки виробників молока та м’яса за допомогою різних механізмів
Показник

Економічні викривлення

Максимальна ефективність витрачання бюджетних коштів

Можливість нецільового
витрачання коштів
Своєчасність надання сум
підтримки

Механізм дотування виробників
молока та м’яса за рахунок коштів
ПДВ переробними
підприємствами
Не призводить *
Формува ння розміру дотацій здійснюється на основі ринкового
механізму
Рівноцінна та своєчасна підтримка обох категорій виробників сировини — молока та м’яса — у
живій вазі відповідно до обсягів
реалізації продукції на переробку
Мінімальна. Наявна лише для населення
Двічі на місяць (авансова виплата,
згідно з попереднім розрахунком,
та основна сума дотацій, згідно зі
спеціальною декларацією на основі остаточного розрахунку)

Механізм підтримки виробників
молока та м’яса за рахунок коштів
ПДВ через спеціальний фонд
державного бюджету
Конкурентне середовище порушується с уб’єктивними факторами, зокрема залежність розміру
дотацій від адміністративного
фактора
Підтримка виробників лише ВРХ
шляхом здійснення доплат на 1
корову юридичним та фізичним
особам
Існує також для населення
Здійснення доплат на одну корову
на підставі відповідних довідок
для фізичних осіб та копії звіту
про стан тваринництва — для
юридичних

* в ідеальному варіанті (теоретично), на практиці існують певні викривлення

і господарства населення отримують суми дотацій
відповідно до обсягів реалізації продукції на переробні
підприємства);
— залежність розміру підтримки (для сільськогосподарських підприємств та населення) від суб’єктивних факторів, у зв’язку з її централізацією.
— дискримінація виробників продукції шляхом
здійснення розрахунку доплат на одну корову. За цієї
умови не враховується продуктивність худоби, що є
різною, і, таким чином, від однієї корови може надходити різна кількість молока на переробку. Відповідно суми
підтримки в розрахунку на один літр молока за таких
обставин суттєво різнитимуться, що є неприпустимим.
Цей важливий фактор залишився не врахованим;
— пропонована форма підтримки сільськогосподарських товаровиробників передбачає здійснення доплат на одну голову корови, наявну на перше січня відповідного року, що є прямим спонукальним мотивом не
лише не приділяти належної уваги продуктивності худоби, але і її кількості впродовж року. За пропонованої
форми підтримки визначальним фактором є наявність
корів саме на перше січня (навіть не середньорічний
показник чисельності худоби, що було б правильніше).
Оцінка механізмів підтримки виробників молока
та м’яса через аналіз основних критеріїв наведена в
таблиці 1.
Розмір дотацій формується на переробному
підприємстві залежно від результатів його роботи та
перебуває під впливом ринкового механізму.
Хоча, слід зазначити, цей механізм підтримки характеризується наявністю певних суб’єктивних чин-

ників, що є нехарактерними для функціонування такого механізму.
Так, наприклад, на практиці спостерігається ситуація, за якої формування ціни відбувається не на конкурентній основі, а заздалегідь розраховується та встановлюється переробним підприємством (особливо
щодо ОСГ).
Проте в цій ситуації є завжди альтернатива вибору переробного підприємства сільськогосподарськими товаровиробниками (це стосується зокрема закупівельних цін).
У запропонованому варіанті підтримки виробників молока та м’яса через спеціальний фонд державного бюджету розмір підтримки залежатиме певною мірою, від діяльності переробних підприємств
(адже саме ця категорія спрямовуватиме суми ПДВ,
належні до сплати в бюджет за реалізовані ними молоко та молочні продукти, а також м’ясо та м’ясопродукти, закуплені в живій вазі до фонду) та подальшого розподілу коштів зі спеціального фонду. Тобто,
розмір підтримки буде формуватися під впливом двох
складових — переробної галузі та суб’єктивного фактору, розподілу коштів зі спеціального фонду.
Отже, у контексті вищевикладеного, зробимо
такі висновки:
— існуючий механізм підтримки виробників молока та м’яса через механізм непрямої підтримки не є
абсолютно досконалим. Як ми уже зазначали, він наділений цілим рядом недоліків, які потребують уточнення, доопрацювання та вдосконалення;
— пропонований механізм підтримки виробників
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молока та м’яса через спеціальний фонд державного
бюджету, на нашу думку, не є належною заміною своєму попереднику. Його впровадження зумовить ще
більші економічні викривлення та диспропорції в розмірах підтримки різних суб’єктів господарювання.
З цього приводу слід наголосити, що податкова
підтримка сільгоспвиробників не заперечується нормами Світової організації торгівлі (СОТ) і врахована в
зобов’язаннях, які взяла на себе Україна, коли втупала до цієї організації [6].
Висновки. Отже, скасування податкових пільг та
перехід на прямі державні субсидії — варіант, який буде
значно дорожчим і для держави, і для сільськогосподарських товаровиробників з погляду адміністрування, а за багатьма видами продукції підтримка взагалі
стане неможливою, зважаючи на обмеження СОТ. Таким чином, слід вважати, що це опосередкований шлях
до втрати державної підтримки галузі в цілому.
Тому, на нашу думку, існуючому режиму виплати дотацій переробними підприємствами сільськогосподарським товаровиробникам за видану на переробку молочну та м’ясну сировину альтернативи покищо
немає. Практична реалізація пропонованих змін шляхом трансформації нині діючої підтримки виробників молока та м’яса на пряму бюджетну підтримку позбавить
галузь єдиної ефективно працюючої системи підтримки та скасованими будуть найбільш дієві заходи державного сприяння аграрному сектору виробництва.
Підсумовуючи вищезазначене, виникає питання
удосконалення існуючого механізму підтримки шляхом досягнення: по-перше, усунення будь-яких економічних викривлень та диспропорцій; по-друге, максимальної ефективності витрачання бюджетних коштів;
по-третє, мінімальної можливості нецільового витрачання дотаційних сум.
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ВИБІР МОДЕЛІ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Сьогодні в умовах глобалізації, коли зростає мобільність капіталу між країнами в межах фінансового простору, перед центральним банком країни стоїть питання вибору тієї чи іншої
моделі курсової політики. Визначення моделі управління курсовою політикою є необхідною умовою для
підтримки економічної стабільності країни. Проявом
моделі курсової політики є визначення країною пріоритетного режиму валютного курсу. Визначення тих
чи інших переваг та недоліків від впровадження тієї
чи іншої моделі курсової політики допоможе урядові
країни заздалегідь виявити, наскільки ефективним буде
це впровадження, його вплив на економічни процеси
в країні, зокрема на формування фінансових ресурсів
підприємства.
Багато українських та зарубіжних учених приділяють увагу вивченню моделей курсової політики,
їх класифікації, перевагам та недолікам від впровадження, зокрема А.П. Кулінець, Н.А. Міклашевська,
А.С. Филипенко, А.В. Холопов та інші.
Мета статті — розглянути різні класифікації моделей курсової політики, дослідити переваги та недоліки їх впровадження, провести аналіз переваг та недоліків моделі курсової політики України та її впливу
на формування фінансових ресурсів підприємств.
Виклад основного матеріалу. Вибір режиму валютного курсу як найважливішої складової макроекономічної стабільності та економічного зростання
визначається такими чинниками:
— рівень розвитку та розміри економіки;
— ступінь відкритості економіки;
— стан фінансових ринків;
— ступінь диверсифікованості виробництва;
— стан платіжного балансу;
— рівень конкурентоспроможності;
— обсяг резервів іноземної валюти;
— ступінь залежності економіки від зовнішньої
торгівлі;
— суспільно-політичне становище в країні;
— стан національної грошової системи;
— природа та характер економічних потрясінь, з
якими стикається та чи інша країна [2, с. 132].
У січні 1999 р. Міжнародний валютний фонд

(МВФ) презентував нову класифікацію режимів валютного курсу, яка записана в документі «Класифікація режимів валютного курсу МВФ від 1999 р.».
За класифікацією МВФ, нині у світі практикують
три види валютних режимів, які поділяються на режими жорсткої прив’язки, плаваючого та проміжного
валютного курсу (рис.1).
Під час реалізації моделі жорсткої прив’язки валютного курсу на державному рівні відбувається фіксація курсового співвідношення національної грошової одиниці та іноземної валюти. Механізм курсоутворення при
такому режимі можна реалізувати двома способами.
Валютний механізм без власного законного платіжного засобу (exchange arrangements with no separate
legal tender) передбачає відсутність національного платіжного засобу, тобто в обігу перебуває валюта іншої
країни як єдиний законний засіб платежу (офіційна
доларизація) або країна є членом грошового чи валютного союзу. Згідно з другим, валютне правління
(currency board аrrangements) передбачає фіксацію
курсу лише щодо однієї базової валюти, яка закріплюється на законодавчому рівні. Грошова база повністю забезпечується золотовалютними резервами,
центральний банк втрачає функцію грошово-кредитного регулятора та кредитора [7].
Найважливіші особливості проміжної моделі валютного курсу розглядаються на прикладі чотирьох
валютних режимів: традиційний механізм, фіксований
курс, прив’язка валютних курсів в межах горизонтального коридору, повзуча прив’язка та похилий коридор.
При традиційному механізмі фіксованого курсу
(conventional fixed peg arrangements) країна формально або офіційно прив’язує свою валюту до валюти
іншої країни або до кошика валют. У цьому випадку
валютний курс може коливатися в межах вузького
коридору з відхиленням від центрального паритету на
1% або встановлюється максимальне та мінімальне
значення таких відхилень у межах 2% на період не
менше трьох місяців.
Прив’язка валютних курсів у межах горизонтального коридору (pegged exchange rates within horizontal
bands) передбачає, що валютний курс вільно коливається в межах 1% від формального або неофіційно-
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Моделі управління курсовою політикою
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Примітка. Побудовано авторами за [7].

Рис. 1. Моделі управління курсовою політикою

го центрального паритету. У будь-який час уряд готовий за допомогою прямих чи непрямих інтервенцій
захистити горизонтальний коридор.
Повзуча прив’язка (crawling pegs) передбачає
зміну валютного курсу як процент коливання навколо
центрального паритету з передбаченою регулярною
його зміною. У свою чергу, темпи зміни валютного
курсу можуть ураховувати поправку на інфляцію (ретроспективна модель) або заздалегідь установлюються фіксовані темпи зміни валютного курсу (перспективна модель) [7].
Фіксація в межах похилого коридору дозволяє
здійснювати вільне плавання валютного курсу в меЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

жах 1% від формального чи неофіційного паритету,
який періодично коригується. Діапазон коливань може
бути симетричним відносно центрального паритету чи
поступово асиметрично розширюватися в часі.
Механізми реалізації плаваючого валютного курсу (floating rate) реалізується у двох режимах: кероване та незалежне плавання.
При керованому плаванні без визначеного діапазону коливань валютного курсу (managed floating with
no predetermined path for the exchange rate) органи
грошово-кредитного регулювання впливають на валютний курс, не встановлюючи попередню траєкторію його зміни або його цільового значення.
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Особливість незалежного плавання (independently
floating) полягає в тому, що валютний курс визначається ринковими чинниками, тобто попитом і пропозицією. Валютні інтервенції здійснюються для запобігання коливанням валютного курсу, які не є наслідком
фундаментальних макроекономічних зрушень [7].
Вибір того чи іншого режиму валютного курсу
визначає механізм формування валютного курсу та
ступінь втручання центрального банку в процес курсоутворення. Що стотується режиму жорсткої прив’язки
валютного курсу, то в цих умовах центральний банк
спроможний забезпечити продаж іноземної валюти в
кількості, необхідній для підтримки встановленого валютного курсу. Для цього центральний банк повинен
мати необхідні запаси іноземної валюти [3, с. 48] та
зобов’язаний купувати чи продавати будь-яку кількість
валюти відповідно до попиту на неї з боку економічних
агентів для того, щоб утримати валюту від девальвації.
Для того щоб визначити вплив цих трьох моделей курсової політики з урахуванням їх розмежування на різні види, на формування фінансових ресурсів
підприємства, необхідно визначити недоліки та переваги вибору тієї чи іншої моделі. Характеристика переваг та недоліків застосування плаваючої і проміжної
моделі та моделі жорсткої прив’язки валютного курсу зображена в табл. 1.
Крім цієї класифікації режимів курсової політик,
яку надає МВФ, ще існують режими, засновані на таргетуванні обмінного курсу [8]. Але впродовж останніх
років МВФ рекомендував країнам удосконалити свою
монетарну політику та перейти від режимів таргетування грошових агрегатів і валютного курсу до режиму таргетування інфляції. Незважаючи на це багато
країн продовжують застосовувати режим таргетування валютного курсу, у тому числі й Україна, що обумовлено значними обсягами обігу іноземної валюти,
а також характером емісії грошей.
Для подальшого аналізу впливу моделі курсової політики, а саме України, на формування фінансових ресурсів підприємства ми коротко розглянемо
режими, засновані на таргетуванні обмінного курсу.
Відповідно до де-факто класифікації, упорядкованої
МВФ, виокремлюють такі режими, засновані на таргетуванні обмінного курсу:
— режим обмінного курсу без власного законного платіжного засобу [8]. Відповідно до нашої класифікації, це валютний союз та формальна доларизація;
— режим валютного комітету, що заснований на
законодавчому зобов’язанні обмінювати національну
валюту на вказану іноземну валюту за фіксованим
валютним курсом у поєднанні з обмеженнями емісійних органів на виконання їх законних зобов’язань.
Інакше кажучи, національна валюта випускається лише

як альтернатива іноземній валюті та повністю
підкріплюється валютними резервами. Таким чином,
позбавляє центральний банк його традиційних функцій,
а саме монетарного контролю та ролі кредитора останньої інстанції. Режим валютного комітету обирається
для попередження нестабільності або для відновлення
конвертованості валюти під час кризи;
— режим фіксованої прив’язки. Країна прив’язує свою валюту в межах коридору +1 % або менше
до іншої валюти (у рамках спільної домовленості, як
у механізмі регулювання валютних курсів) або до корзини валют країн — найбільших торгових і фінансових партнерів. При цьому питома вага валют у цій корзині залежить від територіального розподілу торгівлі,
послуг і потоків капіталу. При цьому режимі центральний банк не позбавлений його традиційних функції;
— режим повзучої прив’язки [8].
Необхідно зазначити, що режим таргетування
валютного курсу передбачає, що центральний банк
установлює номінальний обмінний курс як проміжну
ціль монетарної політики та намагається забезпечити
його стабільність щодо валюти так званої країни-якоря через зміни процентних ставок і прямих валютних
інтервенцій, імпортуючи таким чином цінову
стабільність з цієї країни. Підтримання валютного курсу передбачає відповідну економічну політику, яка
забезпечує низьку інфляцію проти країни-якоря, достатні обсяги міжнародних резервів [1, с. 160].
Розглядаючи переваги такого режиму, можна проаналізувати вплив цієї моделі курсової політики на формування фінансових ресурсів підприємства в Україні.
По-перше, фіксований валютний курс є номінальним якорем монетарної політики та таким чином підвищує рівень її транспарентності, яка передбачає рівень
відкритості компанії, ступінь розкриття інформації про
структуру організації, ризик-менеджмент, діяльність та
її результати [1, с. 162]. У цьому випадку інвесторам,
кредиторам та економічним агентам досить легко визначити ступінь ризику їх вкладень в ту чи іншу підприємницьку діяльність. При низькому рівні ризику неповернення своїх вкладів вони будуть надані тим підприємствам, яким не достатньо власних фінансових ресурсів
для розвитку в умовах сьогоднішньої конкуренції.
Так, інвестиційна активність упродовж 2009 р.
залишалася на низькому рівні. Інвестиції в основний
капітал у І півріччі 2009 р. порівняно з аналогічним
періодом 2008 р. знизилися на 43,3%. Спостерігалося погіршення прибутковості підприємств, падіння реальних грошових доходів населення та скорочення
внутрішнього попиту [4, с. 2 — 3].
По-друге, якщо курс прив’язаний до валюти країни з низькою та стабільною інфляцією, то такий режим знижуватиме інфляційні очікування до рівня ва-
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Таблиця 1
Характеристика переваг і недоліків застосування плаваючої і проміжної моделі та моделі жорсткої прив’язки
валютного курсу

Переваги

Недоліки
Модель плаваючого валютного курсу

труднощі
при
- визначається ринковими силами під впливом - викликає
попиту та пропозиції, відображає реальний стан майбутнього валютного курсу;
економіки держави;
- послабляє «дисципліну» цін;
- стримує валютні спекуляції;
- посилює інфляцію.
- дає змогу долати наслідки кризи, пов’язаної з
зовнішньою заборгованістю;
- протидіє зовнішнім «шокам».
Модель жорсткої прив’язки валютного курсу

визначені

-

дає
підприємствам ,
учасникам - не дає можливості визначити, чи є обраний
зовнішньоекономічної
діяльності, основу
для валютний курс оптимальним;
планування та ціноутворення;
- країна «імпортує» чужі проблеми з
- може використовуватися як інструмент інфляцією або дефляцією, сп адом виробництва
ан тиінфляційної політики;
та ін.
- створює економічне середовище, за якого можуть
бути швидше досягнуті бажані економічні показники,
наприклад, ефективний розподіл ресурсів.
Проміжна модель валютного курсу

- чітко визначає межі коливань валютних курсів, а,
отже, дає більше можливостей суб’єктам ринку для
прогн озування;
- знижує рівень інфляції;
- зменшує ризик економічних операцій, сприяє
розвитку міжнародної торгівлі та інвестицій,
- підвищує довіру до національної валюти;
- може застосовуватися також при недостатньому
фiнансовому розвитку країни.

-

при виникненні потреб перегляду валютного
курсу викликає політичні ускладн ення для
уряду;
- потребує значних валютних резервів;
- не
дає
можливостей
зростанню
продукти вності;
- викликає нестабiльнiсть пpоцентних ставок;
- посилює вpазливість до фiнансових кpиз;
- викликає залежнiсть вiд мiжнаpодн их
фiнансових оpганiзацiй.

Примітка. Побудовано авторами за [5, с. 38; 3, с. 50].

люти країни, до якої прив’язана національна валюта
[1, с. 163]. Ця прив’язка валюти може бути перевагою тільки в тому випадку, якщо в країні, валюта яка
слугує «якорем», низький рівень інфляції. Так, на прикладі світової фінансової кризи, яка набула свого піку
в Україні наприкінці 2008 — середині 2009 рр., де
однією з причин була залежність української гривні
від долару США, де відбувся обвал фінансового ринку. Це спричинило зупинення виробництв великої
кількості підприємств, а інші вимушені були оголосити себе банкрутами та закритися зовсім.
За даними НБУ в 2009 р. відбулося поступове
зниження інфляційного тиску — індекс споживчих
цін (ІСЦ) у річному обчисленні знизився з 22,3% у
2008 р. до 15,0% у вересні 2009 р. (з початку 2009 р.
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ІСЦ збільшився на 9,1%). Однією з основних причин зниження інфляції стало падіння сукупного попиту, спричинене зниженням економічної активності,
що призвело до скорочення прибутковості
підприємств та як наслідок — зменшення доходів
населення. Але зниження інфляції внаслідок погіршення рівня життя громадян не може мати довгострокових позитивних результатів для розвитку економіки [4, с. 3 — 4].
Також це негативно вплинуло на формуванні
фінансових ресурсів з огляду на те, що;
— підприємство було позбавлено можливості
поповнити свої фінансові ресурси за рахунок мобілізації коштів на фінансовому ринку, який теж опинився у скрутному становищі;
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— збільшувалася кредиторська заборгованість;
— неможливість повернення кредитів та позик;
— позбавлення страхових відшкодувань, тому що
більшість страхових компаній теж була вимушена оголосити себе банкрутом за великої наявності позик.
По-третє, зазвичай за рахунок валютних інтервенцій центральному банку легко контролювати валютний курс, проте варто зазначити, що застосування
інструменту валютних інтервенцій не має стабільного
впливу на валютний курс, якщо йдеться про тривалий
тиск з боку фундаментальних економічних факторів
[1, с. 163].
Тривале застосування інструменту валютних
інтервенцій може призвести до погіршення сальдо
платіжного балансу, стрімкого відтоку іноземного капіталу. У нашому випадку це є негативним явищем.
Але з огляду на ситуацію в країні від’ємне сальдо інтервенцій Національного банку України у ІІІ кварталі
2009 р. збільшилося в 1,7 рази порівняно з ІІ кварталом і становило 3 222 млн. дол. США. (за 9 місяців
п. р. — 9 491,5 млн. доларів США) за рахунок проведення цільових валютних аукціонів [4, с. 5], що позитивно вплинуло на динаміку курсу гривні, а надалі
поступове відновлення довіри інвесторів та кредиторів
до підприємств.
По-четверте, фіксований валютний курс зменшує
трансакційні витрати та непевність у міжнародній
торгівлі, стимулюючи останню [1, с. 163]. Безумовно, це має позитивний вплив на формування фінансових ресурсів підприємства. Чим вищий обіг торгівлі
підприємств, які виступають на міжнародній арені постачальниками, тим більший обсяг їх прибутку. Але
не за часів, у яких існувала Україна впродовж останнього року.
Так, у ІІІ кварталі 2009 р. спостерігалося скорочення від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балансу, яке було зумовлено більш прискореними темпами зниження обсягів імпорту товарів (на 52,6%) порівняно з темпами зменшення експорту товарів (на
48,2%) унаслідок значного скорочення внутрішнього
попиту та девальвації обмінного курсу гривні [4, с. 3].
По-п’яте, країни з фіксованим курсом тяжіють
до спекуляцій проти їхніх валют, особливо з урахуванням зростаючої схильності до мобільності капіталів,
що є наслідком глобалізації світової економіки. Якщо
політиці фіксованого курсу не вистачає довіри, виникає ризик того, що інвестори прагнутимуть позбавитися цієї валюти, змушуючи центральний банк викуповувати її у великих обсягах для підтримання прив’язки разом зі зростанням внутрішніх процентних
ставок, що може спричинити кризу [1, с. 163].
З метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку, підвищення сти-

мулів для покращення ситуації в реальному секторі економіки Національний банк України 15.06.2009 р. знизив облікову ставку до 10,25% [4, с. 9].
Валютний курс як номінальний якір має також
низку недоліків:
— фіксований або стійкий курс загалом незадовільно корелює низькою або стабільною інфляцією;
— центральний банк позбавлений можливості
використовувати монетарну політику для протидії
внутрішнім шокам;
— відбувається істотне зростання значення
фіскальної політики. Якщо грошова та фіскальна політика не узгоджені між собою та не спрямовуються на
зниження темпів інфляції, то режим фіксованого курсу
призводить до негативного результату [1, с. 164].
Висновки. У статті були надані дві класифікації
моделі курсової політики за даними МВФ. За першою
класифікацією в світі практикується використання трьох
видів валютних режимів, які поділяються на режими
жорсткої прив’язки, плаваючого та проміжного валютного курсу.
Порівняння моделі жорсткої прив’язки, плаваючих валютних курсів та проміжної моделі дають
змогу зробити висновок, що жодна з цих систем
не має суттєвих переваг. Плаваючі валютні курси
зазвичай нестійкі щодо короткострокових періодів,
проте в довгостроковій перспективі вони достатньо
гнучкі та відображають стан економіки. Режим жорсткої прив’язки валютного курсу має перевагу з
погляду короткострокової стабільності, але він виявляється надзвичайно нееластичним у довгостроковій перспективі.
За другою класифікацією, яку надає МВФ, ще є
режими, засновані на таргетуванні обмінного курсу,
до якого належать режим обмінного курсу без власного законного платіжного засобу, валютного комітету, фіксованої прив’язки, повзучої прив’язки. Було
визначено, що Україна використовує режим фіксованої прив’язки, за якою є наявні переваги для формування фінансових ресурсів підприємства. Проаналізовано стан економіки країни впродовж 2008 —
2009 рр., за якого існували підприємства та визначено, що то були не найкращі часи для розвитку підприємницької діяльності. Але все ж таки проведення валютних інтервенцій за рахунок цільових валютних аукціонів допомогли стабілізувати курс національною
валюти. Це трохи стабілізувало економіку країни, сприяло відновленню підприємницької діяльності та її інвестиційної привабливості.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
Страхова справа в багатьох випадках відрізняється від інших видів підприємницької діяльності. Перш
за все — це висока відповідальність, яка лягає на страховика, адже помилки менеджера та неправильно прораховані кроки ставлять під загрозу діяльність страховика, нанесення збитків для значного кола страхувальників. Страхова діяльність спрямована на захист майнових інтересів фізичних та юридичних осіб при настанні певної події за рахунок грошових фондів, які
формуються із сплачуваних страхувальниками страхових внесків. Фінансовий крах страховика зачіпає
інтереси значного кола осіб.
Фінансовий аналіз діяльності страхових компаній
представляє особливу галузь аналізу, що випливає з
економічної природи страхування, яке в ринковій економіці поступає, з одного боку, засобом захисту майнових інтересів, а з іншого — видом діяльності, що
приносить дохід. Крім того, страхування — важливий
чинник розвитку інвестиційного потенціалу країни.
Таким чином, діяльність страховика складається із
страхових, інвестиційних і фінансових операцій. Звідси
і три види ризиків, характерні для функціонування страхової компанії. Саме ризиковий характер страхової
діяльності обумовлює специфіку фінансового аналізу
страхової компанії [2, с. 3].
Фінансовий аналіз страхової компанії — це, перш
за все, аналіз її фінансового стану, оцінка її надійності.
Найважливішою характеристикою фінансово-економічної діяльності будь-якого підприємства є фінансова
стійкість. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно
платоспроможне й має переваги в залученні інвестицій,
партнерів, клієнтів. Крім того, таке підприємство не
вступає в конфлікт з державою й суспільством з перерахування податків і здійснення різноманітних виплат.
Тому результати аналізу фінансового стану страховика
представляють інтерес як для внутрішніх користувачів
для ухвалення рішень, так і для зовнішніх, таких, що
взаємодіють з конкретною страховою компанією.
Проблема полягає у виборі методики фінансового аналізу страхової компанії. Методика фінансового
аналізу підприємства у вузькому розумінні — це сукупність показників фінансового стану й методів їх
оцінки. Методики фінансового аналізу розрізняються в

основному за способами групування тих або інших
показників фінансового стану підприємства, але практично всі вони охоплюють показники, що оцінюють платоспроможність, ліквідність, власний капітал, зобов’язання.
Більшість методик фінансового аналізу розроблена для промислових підприємств. Щоб адаптувати
їх стосовно оцінки фінансового стану страховика, необхідні знання специфіки страхової діяльності, знання
базових понять і показників, уживаних у фінансовому менеджменті страховика, тому фінансовий аналіз
страхової компанії має орієнтуватися як на загальні показники оцінки фінансового стану, так і на специфічні, характерні для страхової діяльності.
Дослідженнями цієї проблеми займаються українські та зарубіжні вчені: Е. С. Стоянова, Н. Н. Нікуліна, С. В. Березіна, С. В. Куликов, В. В. Шахова,
Л. А. Орланюк-Малицька, які виділили головні напрями фінансового менеджменту страховика, запропонували набір показників і методів аналізу діяльності страхової компаній.
Мета статті — розглянути тенденції розвитку страхових компаній з урахуванням обсягів та зміни власного капіталу страховика.
Для забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності обсяг страхових зобов’язань повинен
відповідати розміру власного капіталу страховика.
Зобов’язання, що перевищують можливості страхової компанії, мають бути передані в перестрахування.
Перестрахування — це один з основних методів забезпечення фінансової стійкості страховика.
Страхова компанія повинна володіти відповідним обсягом власного капіталу, який регулюється
нормативними актами. Установлений мінімальний
нормативний рівень капіталу виконує функцію забезпечення платоспроможності страховика за майбутніми зобов’язаннями.
Другий за значущістю чинник формування фінансових ресурсів страхової компанії — інвестиційна
діяльність. Основними інвестиційними ресурсами страховика є засоби страхових резервів, розміщення яких
повинно відповідати термінам виконання зобов’язань
за страховими виплатами.
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Рис. 1. Склад фінансових ресурсів страховика

Фінансові ресурси страхової компанії складаються з двох основних частин — власного й залученого
капіталу, причому залучена частина капіталу у вигляді страхових премій значно більша, ніж власна. Ці
засоби не належать страховикові, вони лише тимчасово, на період дії договорів страхування, перебувають в розпорядженні страхової компанії й використовуються на страхові виплати або перетворюються в
прибуткову базу за умови беззбиткового проходження договорів. Цю частину капіталу складно назвати
позиковим капіталом, оскільки в цьому випадку він
повинен бути в подальшому відторгнутий в повному
обсязі. Можливість перетворення цих засобів через
деякий час в дохід страховика обґрунтовує коректність
визначення «залучений капітал». Вони тимчасово можуть бути використані страховиком лише як інвестиційне джерело (рис. 1).
Отже, джерелами коштів страхових компаній є
власний і залучений капітал. Розглянемо динаміку
розміру й структури власного капіталу на прикладі
страхових компаній м. Луганська — «Земська»,
«Олві», «Оранта-Лугань» (рис. 2).
Розрахунки показали, що за період 2005 —
2008 рр. обсяг власного капіталу в усіх страхових компаніях зростає. Зокрема в ЗАТ СК «Земська» власний
капітал збільшився в 1,9 рази, але в 2008 р. порівняно
з 2007 р. цей обсяг зменшився (у 0,9 рази). Протягом
чотирьох років у ЗАТ СК «Олві» власний капітал
збільшився в 2,9 рази; в АСК «Оранта-Лугань» залишається практично незмінним (із незначною тенденцією до збільшення). Простежується негативна тенденЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ція розвитку діяльності АСК «Оранта-Лугань», яка
характеризується зменшенням обсягів власного капіталу впродовж чотирьох років, що може свідчити про
зниження гарантії забезпечення виконання своїх зобов’язань за договорами страхування. За аналізований період спостерігається збільшення розміру власного капіталу в ЗАТ СК «Земська» та ЗАТ СК «Олві»,
які створюють на ринку конкуренцію іншим страховикам.
Детальніше проаналізувати зміну власного капіталу можна, розглянувши їх склад та структуру (табл.
1, рис. 3).
На основі проведеного аналізу важливо відзначити, що основним джерелом формування власного
капіталу ЗАТ СК «Земська», ЗАТ СК «Олві» та АСК
«Оранта-Лугань» є статутний капітал, мінімальний
розмір якого чітко регламентується Законом України
«Про страхування» [1]. Так, в ЗАТ СК «Олві» та АСК
«Оранта-Лугань» статутний капітал страховиків перевищує законодавчо встановлений мінімальний його
розмір приблизно в 1,1 — 1,5 рази, що є позитивним
аспектом розвитку діяльності страхових компаній і
вказує на їх стабільну та ефективну діяльність.
Страховики, які вже декілька років працюють на
ринку, мають бути зацікавлені в збільшенні статутного капіталу, адже від цього залежить розмір страхових сум з ризику за окремим договорами.
За анализований період обсяг статутного капіталу залишається незмінним в ЗАТ СК «Земська» та АСК
«Оранта-Лугань».
Основним елементом власного капіталу страхо-
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Рис. 2. Динаміка власного капіталу страхових компаній
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Рис. 3. Структура власного капіталу страховиків
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Рис. 4. Динаміка статутного капіталу страхових компаній
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Рис. 5. Динаміка нерозподіленого прибутку страховиків

вої організації є її статутний капітал, стрибкоподібне
зростання якого мало місце в ЗАТ СК «Олві» (рис. 4).
Спонукальним мотивом відповідної динаміки є
підвищення вимог до мінімального розміру статутного
капіталу, необхідного для створення вітчизняного страховика. ЗАТ СК «Олві» обсяг статутного капіталу в
2008 р. збільшився і склав 15000,0 тис. грн., (удвічі)
за рахунок нерозподіленого прибутку та внесків засЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

новників. Незмінні обсяги статутного капіталу в 2005
— 2006 рр. і стрибкоподібне зростання їх в 2007 —
2008 рр. сприяли високим темпам росту власного капіталу страхової компанії. При цьому питома вага статутного капіталу в обсязі власного капіталу збільшується
на 4,8%. Така ситуація зумовлена зниженням темпу росту нерозподіленого прибутку та резервного капіталу в
структурі цих коштів. Зростання статутного капіталу
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Рис. 6. Обсяг резервного капіталу страховиків

страховиків забезпечує виконання вимог чинного законодавства щодо мінімального розміру сплаченого
статутного капіталу, нарощування платоспроможності
для безумовного виконання договірних зобов’язань
перед страхувальниками та підвищує привабливість для
інвестування страхового ринку.
Вагоме місце в структурі власного капіталу страхових компаній посідає гарантійний фонд, який включає нерозподілений прибуток, резервний та додатковий капітал. Найбільшу частку в розмірі гарантійного
фонду в АСК «Оранта-Лугань» займає нерозподілений прибуток, виступаючи при цьому важливим джерелом формування власних коштів поряд із статутним капіталом; у свою чергу, ЗАТ СК «Земська» та
ЗАТ СК «Олві» найбільшу частку в гарантованому
фонді займає резервний капітал.
Простеживши за динамікою нерозподіленого прибутку в страхових компаніях (рис. 5), відзначимо, що
найвищі обсяги нерозподіленого прибутку спостерігались у 2005 р. в ЗАТ СК «Земська» (47686,3 тис. грн.).
При цьому розмір нерозподіленого прибутку знижується до 26262,4 тис. грн. (у 1,8 рази) шляхом спрямування його частини на поповнення резервного капіталу. У
ЗАТ СК «Олві» та АСК «Оранта-Лугань» у 2008 р. нерозподілений прибуток зростає в 3,4 рази і в 1,4 рази
відповідно. Нарощування нерозподіленого прибутку є позитивним аспектом розвитку діяльності страховика, оскільки свідчить про його прибуткову діяльність та сприяє
розширенню можливостей у реінвестуванні.
Розрахунки показали, що резервний та додатко-

вий капітал у структурі гарантійного фонду власного
капіталу ЗАТ СК «Земська» та ЗАТ СК «Олві» займають досить значну питому вагу. Це зумовлює збільшення обсягів власних коштів компанії в частині тих, що
вільні від будь-яких зобов’язань та є додатковим джерелом забезпечення їх платоспроможності.
Динаміку зміни величини резервного капіталу
ЗАТ СК «Земська», ЗАТ СК «Олві» та АСК «ОрантаЛугань» за 2005 — 2008 рр. показано на рис. 6.
У ЗАТ СК «Земська» формується найбільша велична резервного капіталу й спостерігається загальна тенденція до зростання. Обсяг цих фінансових ресурсів у страховій компанії становив у 2005 р. — 255354 тис. грн.;
у 2008 р. — 533429,7 тис. грн. (збільшення відбулося
в 2,1 рази).У свою чергу, в ЗАТ СК «Олві» резервний капітал за 2005 — 2008 рр. збільшився в 3,2 рази.
За цей період обсяг резервного капіталу в АСК «Оранта-Лугань» залишається практично незмінним (із незначною тенденцією до збільшення — у 1,7 рази).
Значні обсяги та темпи зростання резервного капіталу
страховиків забезпечують додаткові гарантії виконання страхових зобов’язань. Підкреслимо, що для покращення фінансового стану АСК «Оранта-Лугань»
необхідно внести корективи щодо використання чистого прибутку, спрямувавши його частини на поповнення резервного капіталу, тобто необхідно зміцнити
резервну систему компанії як комплексний захисний
механізм, який забезпечує захист страховиків від ризику, що буде сприяти підвищенню їх фінансової надійності й ліквідності.
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Рис. 7. Обсяг страхових резервів страховиків

Важливо зосередити увагу на складовій власного капіталу — додатковому капіталі. Розрахунки показали, що в АСК «Оранта-Лугань» у 2005 — 2008 рр.
розмір додаткового капіталу збільшується в 2,3 рази;
в ЗАТ СК «Олві» обсяг додаткового капіталу та його
питома вага в структурі власних коштів є мізерною, а
в ЗАТ СК «Земська» він взагалі відсутній. Джерелом
формування додаткового капіталу є кошти, отримані
в результаті індексації вартості основних засобів, які
відіграють незначну роль у фінансовій діяльності
страховиків.
Вагомою складовою фінансового стану страхових компаній є залучений капітал. У фінансовій діяльності страхових компаній саме цьому капіталу належить особлива роль, зокрема в частині страхових резервів, як основного джерела формування потоків
фінансових ресурсів в контексті проведення страхової діяльності.
Динаміка величини сформованих страхових резервів страхових компаній наведено в табл. 2 і рис. 7.
Найбільший обсяг страхових резервів упродовж
2005 — 2006 рр. мобілізувався в ЗАТ СК «Земська»,
де в 2005 р. він складав 142887,9 тис. грн., і перевищував розмір страхових резервів ЗАТ СК «Олві» в 37
разів, у АСК «Оранта-Лугань» — у 26 разів. У ЗАТ
СК «Земська» протягом 2007 р. має місце стрибкоподібне зниження обсягів страхових резервів.
Так, протягом 2007 р. страхові резерви ЗАТ СК
«Земська» знижуються до 0,2 тис. грн., проте вже в
2008 р. збільшується до 1,3 тис. грн. Така позитивна
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

тенденція до зростання страхових резервів свідчить
про підвищення страхових зобов’язань, з одного боку,
з іншого — про підвищення гарантій страховика щодо
майбутніх виплат страхових сум та страхового відшкодування. У ЗАТ СК «Олві» розмір страхових резервів
має тенденцію до коливання — в 2006 р. обсяг страхових резервів збільшився в 2,3 рази, протягом наступних років страхові резерви знижуються в 0,7 рази.
Отже, зменшення обсягів та темпів росту страхових
резервів є негативним явищем у діяльності страхових
компаній, що може призвести до зниження платоспроможності, що порушує виконання прийнятих на
власну відповідальність договірних зобов’язань перед
страхувальниками.
У складі залученого капіталу страхових компаній
виокремлюються елементи позикових коштів — кредиторська заборгованість, кредити та доходи майбутніх
періодів (табл. 2, рис. 8). Ці складові (у контексті залучених фінансових ресурсів) зосереджуються в страхових компаніях у частині залученого капіталу —
стійких пасивів. У АСК «Оранта-Лугань» упродовж
чотирьох років частка кредиторської заборгованості
зменшується від 35,1% (у 2005 р.) до 17,1% (у
2008 р.). Така тенденція до зниження питомої ваги кредиторської заборгованості в 2008 р., порівняно з
2005 р., є позитивною, оскільки свідчить про покриття заборгованості, яка неминуче виникає внаслідок перерозподілу фінансових ресурсів. Відповідно страхові
резерви в АСК «Оранта-Лугань» зростають від 64,8%
(в 2005 р.) до 82,9% (в 2008 р.). Доходи майбутніх
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Рис. 8. Динаміка структури залученого капіталу страхових компаній

періодів в АСК «Оранта-Лугань» займають незначну
частку залученого капіталу.
Таким чином, страхові резерви стають визначальним чинником динаміки залученого капіталу в АСК
«Оранта-Лугань», упродовж 2005 — 2008 рр. залучений капітал зростає в 1,1 рази (від 6051,5 тис. грн.
до 6630 тис. грн.), хоча в 2007 р. обсяг залученого
капіталу зменшується в 0,6 рази за рахунок зростання
частки перестраховиків у страхових резервах (від
1508,5 тис. грн. в 2005 р. до 7579 тис. грн. в 2008 р.).
Розрахунки показали, що в ЗАТ СК «Земська»
упродовж 2005 — 2008 рр. кредиторська заборгованість займала високу питому вагу в загальному
обсязі залученого капіталу. При цьому в 2007 р. в ЗАТ
СК «Земська» вагомим джерелом формування залученого капіталу стали короткострокові кредити банків,
які становили 84,6% цих коштів, що зумовлено необхідністю в поновленні оборотних коштів для покриття
відповідними категоріями активів частини перестраховиків — нерезидентів у страхових резервах. Саме
банківські кредити в компанії й забезпечують значний
обсяг залучених коштів у 2007 р. — 66242,4 тис. грн.
Отже, страхові резерви займають лише 0,01%, що пояснюється високою часткою перестраховиків у страхових резервах ЗАТ СК «Земська». У 2008 р., порівняно з 2007 р., страхова компанія зменшує забор-

гованість за кредитами до 21,8%. Відповідно, за чотири роки зростає питома вага кредиторської заборгованості в 1,4 рази (до 78,1%). При цьому кредиторська заборгованість (стійкі пасиви) займає найбільшу
частку, що характеризується збільшенням їх обсягів
та зменшенням розміру страхових резервів.
Так, в ЗАТ СК «Олві» залучені ресурси зростають упродовж 2005 — 2008 рр. у 1,6 рази (від
3866,1 тис. грн., до 6096 тис. грн.), що відбулося за
рахунок збільшення розмірів страхових резервів (від
3827,2 тис. грн. до 5942 тис. грн.), хоча в 2007 —
2008 рр. обсяг залучених фінансових ресурсів зменшився в 0,7 рази.
Значні обсяги залученого капіталу в частині кредитів (2007 р.) та кредиторської заборгованості протягом чотирьох років у ЗАТ СК «Земська» зумовлюють значну питому вагу цього капіталу в структурі
фінансового потенціалу страховика (52,6% в 2005 р.,
39,1% в 2008 р.), виступаючи вагомим джерелом його
формування (рис. 9).
Упродовж 2007 р. власний і залучений капітал
ЗАТ СК «Земська» знижується в 0,8 рази (від 808423
тис. грн. до 647498 тис. грн.), хоча в 2008 р. зростає
в 1,45 рази (до 935735,4 тис. грн.). Збільшення обсягів капіталу є позитивним аспектом розвитку діяльності компанії, що характеризує підвищення її платос-
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Рис. 10. Динаміка зміни капіталу страхових компаній

проможності. Важливо зазначити, що тенденція до
збільшення капіталу є кількісною характеристикою
розвитку, тоді як якісна залежить від показників фінансової автономії.
Отже, розглянувши структуру капіталу страховиків, необхідно зазначити, що частина залученого каЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

піталу протягом чотирьох років у всіх страхових компаніях знижується, відповідно, зростає питома вага власних фінансових ресурсів в обсязі фінансових ресурсів.
У структурі залучених фінансових ресурсів ЗАТ
СК «Олві» та АСК «Оранта-Лугань» упродовж
2005 — 2008 рр. найбільшу частку займають страхові
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резерви (рис. 8). При цьому спостерігається їх
збільшення в АСК «Оранта-Лугань» (від 64,8% до
82,7%); у ЗАТ СК «Олві» страхові резерви залишаються практично незмінними із незначним зменшенням (від 98,9% до 97,5%). Перебільшення страхових
резервів в обсязі залученого капіталу є звичним явищем у багатьох страхових компаніях, що пояснюється специфікою страхового бізнесу, яка полягає в мобілізації залученого капіталу у фонд страхових резервів,
призначених для забезпечення страхового захисту. При
цьому визначальним чинником такої тенденції є висока частка перестраховиків у страхових резервах компаній. Проте для забезпечення оптимального співвідношення ресурсів страховика та виконання законодавчо
встановлених нормативів платоспроможності, поряд
із зростанням залученого капіталу, повинні збільшуватись і розміри та темпи росту власного капіталу.
Розглянувши динаміку зміни загальної суми капіталу (рис. 10), можна підсумувати, що чинниками,
які впливають на зниження суми капіталу, є зниження
суми страхових резервів за рахунок великої частки
перестраховиків у страхових резервах (в ЗАТ СК
«Олві» — в 2,8 рази, в АСК «Оранта-Лугань» — в
1,6 рази).
Таким чином, усе сказане вище дозволяє дійти
висновку, що особливе значення корегування фінансової стратегії страховика, перспектив фінансового
стану має визначення динаміки власного й залученого капіталу. Аналіз показав, що збільшення обсягів
темпів росту власного й залученого капіталу є запорукою підвищення платоспроможності страховика —
остання залежить від достатнього розміру сформованих страхових резервів. Подальшого розгляду заслуговує порівняльний аналітичний баланс — нетто, на
основі якого можна отримати важливі поглиблені характеристики фінансового стану страхових компаній.
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використовувати фінансові ресурси.
Ключові слова: фінансові ресурси, власний капітал, залучений капітал.
Шевчук А. В., Фастунова В. А. Управление
финансовыми ресурсами страховых компаний
Финансовые ресурсы являются основным источником потенциала страховой компании, которые направляются на достижение эффективного хозяйствования, а значит, надежной страховой защиты в процессе предоставления услуг. Для обеспечения экономического роста в страховой компании необходимо
взвешенно управлять финансовыми потоками, в частности эффективно формировать и использовать финансовые ресурсы.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, собственный капитал, привлеченный капитал.
Shevchuk А. V., Fastunova V. A. Management
of financial resources of insurance companies
Financial resources are a primary source of the
potential of an insurance company, which are aimed at
achievement of successful management, what means —
secure insurance defense in the process of rendering of
services. To guarantee economical growth of an insurance
company it is necessary to manage financial downstream
well-considerably, in particular, form and use financial
resources effectively.
Key words: financial resources, equity capital, debt
capital.
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ТА МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ
В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ
Постановка проблеми. Місцевим бюджетам, як
основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі
нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і в соціально-економічному розвитку регіонів,
адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації; також фінансуються
різноманітні молодіжні програми, видатки з упорядкування населених пунктів. З місцевих бюджетів здійснюються також видатки на соціальний захист населення.
На жаль, у цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно застарілий механізм централізованого регулювання вищими органами доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади
фінансової самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки й соціальної
інфраструктури від можливостей і бажання вищих
органів влади вирішувати проблеми, характерні для
певних територій районів, міст, селищ і сіл.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми формування місцевих бюджетів, фінансового вирівнювання
розвитку регіонів, зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування входять до кола наукових інтересів
багатьох учених. Наприклад, цій проблематиці присвячено праці вітчизняних науковців: К. Павлюк, С. Буковинський, С. Юшко, О. Кириленко та інших.
Мета статті. Сьогодні особливо гостро постає
проблема вироблення дієвого бюджетного механізму,
який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси — видатків кожного
виду бюджету і що найголовніше — доходів між різними ланками бюджетної системи.
Саме ця обставина і зумовила потребу у вивчені
процесу формування й виконання місцевих бюджетів,
ролі планування в процесі використання коштів та
етапів проходження бюджетного процесу на місцевому рівні.
Тому, зважаючи на складність та неоднозначність
досліджуваної проблеми існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а саме:
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— складання місцевих бюджетів у сучасних умовах;
— питання збалансування доходів і видатків між
державним та місцевими бюджетами;
— проблеми горизонтального фінансового вирівнювання регіонів.
Виклад основного матеріалу. Реформа системи фінансування місцевих органів влади, що зазвичай включає в себе перерозподіл бюджетних функцій
між рівнями державної влади, а також зміну меж фінансової компетенції регіональних та інших одиниць, дає
можливість місцевим органам виявляти ініціативу,
самим шукати джерела задоволення місцевих потреб.
Це неминуче потягне за собою перехід від умов
самостійності місцевих бюджетів до закріплення за
місцевими органами самоврядування певного кола
власних прибутків незалежно від центру. Інакше кажучи, самостійність місцевих органів влади зростатиме зворотно пропорційно обсягові дотацій, що виділяються з державного бюджету.
Аналіз витратної частини місцевих бюджетів країни з розвинутою ринковою економікою й місцевих
бюджетів України свідчить, що за складом витрат
бюджети дуже близькі між собою, а відмінності, причому значні, існують у структурі доходів. Тому зміни,
які передбачають реформу бюджетної системи, зводяться переважно до перегляду прибуткової частини
місцевих бюджетів так, щоб частка власне місцевих
податків зростала. Необхідно чітко розмежувати прибуткові джерела місцевих бюджетів на власні й позикові з відповідними формами їх розрахунку.
Виконання місцевими органами влади функцій
щодо фінансування діяльності галузей освіти, охорони здоров’я, науки й культури повинно спиратися на
те, щоб кожна особа, яка проживає на певній території, або підприємство, розташоване на ній, несуть
фінансові зобов’язання відповідно до свого фінансового становища. Ці витрати величезні, отже, вони повинні рівномірно розподілятися на всіх мешканців і
підприємства місцевості з урахуванням їхнього податкового потенціалу. Цей принцип є основою місцевих
податків і податків на прибутки підприємств.
Формування місцевих бюджетів має здійснюва-
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Таблиця 1
Співвідношення обсягу місцевих бюджетів з ВВП

Показники /Роки
ВВП, млн. грн.
Видатки місцевих бюджетів,
млн. грн.
Питома вага витрат місцевих
бюджетів у ВВП, %

1995 р.
54516
9546

2000 р.
170070
11700

2005 р.
441452
28723

2006 р.
544153
38176

2007 р.
720731
51800

2008 р.
949864
67862

17,5

6,9

6,5

7,0

7,2

7,1

Див.: Бюлетень НБУ. — 2005. — № 3. — С.7; Бюлетень НБУ. — 2009. — № 6. — С. 37.

тися таким чином, щоб це давало змогу органам
місцевого самоврядування мати фінансову базу для
реалізації повноважень, визначених Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами, сприяло б забезпеченню необхідними ресурсами виконання завдань соціально-економічного розвитку територій.
Розробка науково обґрунтованої концепції формування місцевих бюджетів вимагає теоретико-методичних досліджень їх сутності, принципів формування,
закономірностей становлення й розвитку. Важливою
складовою бюджетного регулювання соціального розвитку суспільства є система міжбюджетних відносин,
за допомогою якої держава забезпечує гарантований
рівень надання суспільних благ на всій території країни
шляхом збалансування місцевих бюджетів, сприяє соціально-економічному розвитку регіонів.
Незважаючи на значну кількість наукових досліджень у сфері державних фінансів, на сьогодні комплексні дослідження питань, пов’язані з використанням
фіскальних важелів впливу на соціальні процеси, практично відсутні [1, с. 15 — 16]. Формування та закріплення якісно нових для української економіки інститутів
державних фінансів спрямовано на розв’язання соціально-економічних протиріч у житті країни. Бюджетний механізм формування та використання фінансових
ресурсів регіону розглядається в роботі [2].
У рецензії на нашу монографію «Бюджетный механизм инвестирования социальной инфраструктуры»
відзначається, що «є підстави стверджувати, що автор одним із перших із серйозних теоретичних позицій
розглянув роль місцевих бюджетів у фінансовому забезпеченні соціального розвитку» [ 3, с. 135 — 137].
Законодавче закріплення функцій місцевого самоврядування повинно знайти відображення насамперед у Конституції держави. Але, на жаль, у Конституції України чітко не сформульовано фундаментальні
положення щодо місцевого самоврядування, як це
зроблено в Конституціях більшості європейських країн.
Прийняття ж Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про бюджетну систему в Україні» є важливим кроком у наближенні до загаль-

ноприйнятих стандартів щодо самоврядування й управління. Проте ще цілий ряд важливих питань реального забезпечення незалежності місцевих органів
чекає свого вирішення. Насамперед це стосується
фінансової бази місцевого самоврядування — місцевих бюджетів.
Для аналізу ролі місцевих бюджетів в соціальноекономічному розвитку регіонів та їх місця у бюджетній
системі України потрібні їх кількісна та якісна характеристика. Про співвідношення місцевих бюджетів з
макроекономічними показниками, насамперед з валовим внутрішнім продуктом (ВВП), свідчать такі дані
(див. табл. 1). Вони виявляють, що через місцеві бюджети у 1995 році перерозподілялась майже п’ята частина ВВП. Якщо проаналізувати динаміку питомої ваги
місцевих бюджетів у ВВП, то тут спостерігається тенденція до зменшення частки місцевих бюджетів. Наприклад, у 2000 році питома вага витрат місцевих
бюджетів у ВВП зменшилась до 6,9% та в останні роки
стабілізувалась в межах 6 — 7%. Це пов’язано із
змінами в державному регулюванні розподілу доходів
між різними ланками бюджетної системи та свідчить
про посилення державного впливу на процес мобілізації коштів та розподіл між різними рівнями влади.
Тому питання щодо пошуку оптимального варіанта
співвідношення між державними та місцевими бюджетами залишається актуальним.
Необхідно враховувати, що мобілізація та використання коштів місцевих бюджетів пов’язані з інтересами різних соціальних груп населення, підприємницьких структур різних форм власності, що зумовлює становлення місцевих бюджетів як важливого
фінансового інструменту регулювання господарського й соціального життя регіонів.
Важливим при оцінці ролі місцевих бюджетів у
соціально-економічному розвитку регіонів є аналіз
співвідношення обсягів місцевих бюджетів із загальними витратами зведеного бюджету (див. табл. 2.)
У 1995 році у місцевих бюджетах зосереджувалося 38,9% обсягу витрат зведеного бюджету. Це
свідчить про те, що в цьому році відбулася певна децентралізація у відносинах між ланками бюджетної
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Таблиця 2
Співвідношення обсягу місцевих бюджетів із витратами зведеного бюджету

Показники

Видатки державного
бюджету
Видатки
місцевих
бюджетів
Видатки зведеного
бюджету
Питома
вага
державного
бюджету, в %
Питома
вага
місцевих бюджетів,
в%

1990 р.

1994 р.

1995 р.

2000 р.

2005 р.

2008 р.

2009 р.

млн.
грн.
22

млн.
грн.
4395,3

млн.
грн.
14756,2

млн.
грн.
32,4

млрд.
грн.
112,9

млрд.
грн.
241,4

млрд.
грн.
242,3

21

2137,2

9546,8

14,7

28,7

67,8

65

43

6453,5

24302,0

47,1

141,6

309,2

307,3

51,7

69,9

61,1

65,4

79,7

78,1

78,8

48,3

35,4

38,9

34,6

20,3

21,9

21,2

Див.: Бюлетень НБУ. — № 2. — 2010. — С. 56 — 59.

системи. Однак, починаючи з 2000 року, питома вага
видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни неухильно знижується, що свідчить про подальше
посилення впливу центральних органів влади на розподіл коштів. Так, у 2009 році частка видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України складала
21,2% (див. табл. 2.). Хоча, на погляд С.А. Буковинського, «видатки місцевих бюджетів у загальному обсязі зведеного бюджету в 2003 році становили 41,4%,
2004 році — 37,8%, у 2005 році — 36,7%, у 2006 році
— 41,2%» [4, с. 21].
Наведені статистичні дані підтверджують висновок про те, що роль місцевих бюджетів у фінансуванні видатків регіонів уже в найближчому майбутньому повинна зрости. Що ж стосується питань, пов’язаних із функціонуванням місцевих бюджетів, то
вони потребують глибокого аналізу й наукового обґрунтування. Тут неможливі будь-які назавжди встановлені рекомендації. Місцеві бюджети — категорія
дуже динамічна, тому їх дослідження необхідно
здійснювати з урахуванням багатьох факторів, що
впливають на економічне життя держави. Цьому насамперед сприяють розвиток демократичних засад в
управлінні державою, зміни у структурі економіки,
рівень соціальних гарантій населенню, зміна вікової,
професійної структури населення. Неабияк впливає на
формування й використання коштів місцевих бюджетів
рівень економічного розвитку окремих регіонів.
Місцеві бюджети мають свою внутрішню структуру та характерні відмінності. Так, незважаючи на те,
що на сьогодні нараховується понад 14 тис. місцевих
бюджетів, а найчисельнішу групу становлять сільські
й селищні бюджети (більше 10 тис.), понад 72 % всіх
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витрат місцевих бюджетів здійснюється через обласні
бюджети (їх 24) та бюджети міст загальнодержавного
й обласного підпорядкування (223). Нині витрати республіканського бюджету АР Крим та обласних бюджетів становить 26,5 % від загального обсягу витрат
місцевих бюджетів, а бюджетів міст загальнодержавного та обласного підпорядкування — 45,9 %, районних бюджетів — 19,4 %. Значно меншу частку становлять витрати інших видів місцевих бюджетів:
сільських — 4,5 %, міст районного підпорядкування
— 1,9 %, селищних — 1,8 %.
Із аналізу видно, що 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 бюджетів існує найбільше питань, які потребують свого вирішення. Насамперед, це питання закріплення за ними постійних джерел
доходів, а також питання вдосконалення взаємовідносин як з державним бюджетом, так і з обласними.
Усе це свідчить, що при подальшому реформуванні бюджетної системи проблеми місцевих бюджетів
необхідно розв’язати не взагалі, а з урахуванням особливостей і чіткого розмежування функцій між окремими ланками місцевих бюджетів. Диференціація
функцій має залежати від рівня розвитку кожного з
цих бюджетів у бюджетній системі держави.
Реалізація цього положення вимагає визначення
розміру гарантованого рівня витрат на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальних
одиниць. Забезпечення такого рівня має здійснюватись
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Таблиця 3
Питома вага місцевих податків та зборів у фонді місцевих бюджетів (%)*
Надходження до бюджету
Податок на прибуток фізичних осіб
Місцеві податки та збори
Інші надходження

2002 р.
66,3
3,3
30,4

2003 р.
73,4
3,2
23,4

2004 р.
71,3
3,2
25,5

2005 р.
70,4
2,5
27,1

2006 р.
73,8
2,2
24,0

2007 р.
77,5
1,7
20,8

* Складено автором з урахуванням [7].

з урахуванням сукупності відносин щодо розподілу й
використання фінансових ресурсів, створюваних на
відповідній території і перерозподільчих регіональних
процесах.
Про посилення залежності місцевих органів влади
від центру яскраво свідчить і показник частки міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів: за
останні шість років цей показник зріс з 29,1% до
43,4%. До речі, за підсумками 2007 року, значення
даного показника у регіонах коливалося від 12% у
Києві до 68,7% у Тернопільській області [5, с. 89].
Такий стан речей, по-перше, веде до того, що місцеві
органи влади займаються переважно виконанням делегованих державою повноважень, а не питаннями
місцевого значення, а, по-друге, надмірна частка
трансфертів ніяк не стимулює їх до нарощування власної дохідної бази.
На сьогодні основні бюджетоформуючі податки
концентруються в державному бюджеті. Передусім
ідеться про податок на додатну вартість і податок на
прибуток підприємств. До місцевих бюджетів потрапляє лише податок на прибуток підприємств комунальної форми власності, при цьому він забезпечує менше 2% суми податкових надходжень місцевих бюджетів. Для становлення дійсної самостійності місцевих бюджетів слід чітко розмежовувати витрати між
різними бюджетами, перейти до економічної відповідальності кожного рівня управління за свою діяльність
коштами підпорядкованих територій, а отже, і різні
можливості в задоволенні своїх соціальних потреб.
Для фінансового забезпечення соціальної інфраструктури на місцях необхідно законодавчо закріпити за
місцевими Радами розмір доходів, що мають находити в
місцеві бюджети. Питома вага цих доходів має складати
50 — 60% усіх надходжень, зібраних на даній території.
За останні роки питома вага місцевих податків і зборів у
загальному фонді місцевих бюджетів постійно скорочується (див. табл. 3). У більшості розвинених країн світу
місцеві податки складають 5 — 30% усіх податкових
надходжень. В індустріально розвинених країнах цей
рівень ще вищий. Наприклад, місцеві податки в Японії
складають 35% доходів органів місцевого самоврядування, у Великобританії — 37%, Німеччині — 46%, у
США — 66%, у Франції — 67% [6, с.154].

Місцеве самоуправління повинне взяти на себе
більшу частину практичних питань, пов’язаних з реформуванням економіки, тобто самостійно впроваджувати загальні положення, розроблені центром,
відповідно до особливостей тієї чи іншої територіальної одиниці.
При усіх національних особливостях пріоритетом
місцевого самоврядування є гарантоване державою
право територіальних одиниць на незалежне та самостійне розв’язання загально господарчих питань місцевого значення на основі реальної матеріально-фінансової бази та в межах прийнятих законів та загальних
правил. Самостійність органів місцевого самоврядування визначається законодавчо закріпленими положеннями, наявністю комунальної власності й самостійним формуванням та використанням бюджету, безпосередньою вибірністю органів влади населенням
території та звітністю цих органів населенню територіальної одиниці.
Висновки, перспективи подальших досліджень та розробок.
1. В умовах нестабільності соціально-економічного розвитку роль місцевих бюджетів у фінансуванні
видатків регіонів уже в найближчому майбутньому повинна зрости.
2. Для становлення дійсної самостійності місцевих бюджетів слід чітко розмежовувати витрати між
різними бюджетами, перейти до економічної відповідальності кожного рівня управління за свою діяльність
коштами підпорядкованих територій.
3. За останні роки питома вага місцевих податків
і зборів у загальному фонді місцевих бюджетів постійно скорочується. До місцевих бюджетів надходить
лише податок на прибуток підприємств комунальної
форми власності. Іншим джерелом могло б стати
відрахування з державного бюджету коштів залежно
від обсягу податку на додану вартість, що мобілізується
на відповідній території.
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Величко О.В., Філіппов В. В. Роль місцевих
бюджетів та муніципальних органів влади в управлінні розвитком регіонів
У статті досліджено сучасні тенденції щодо мобілізації та використання ресурсів місцевих бюджетів у
сучасних умовах, питання збалансування доходів і
видатків між державним та місцевими бюджетами,
проблеми горизонтального фінансового вирівнювання регіонів.
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Постановка проблеми. Забезпечення ефективного сільськогосподарського виробництва є одним із
важливих завдань системи державного фінансового
регулювання економічних явищ та процесів, вагомим
знаряддям якого є податковий механізм. Саме інструментарій системи оподаткування покликаний стимулювати прискорений розвиток як окремих платників,
так і галузей економіки, зокрема й сільськогосподарської галузі.
Водночас, варто відзначити, що фіскальні важелі та інструменти не виконують в нашій країні покладених на них завдань, зокрема не стимулюють
підприємницьких суб’єктів сільськогосподарської галузі до інтенсифікації їх діяльності, тобто не зацікавлюють окремих товаровиробників у результатах їх
діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Огляд наукових публікацій з цієї проблематики дозволяє
виділити дослідження О. Василика, Д. Деми, М. Дем’яненка, Т. Єфименко, О. Замасло, В. Кравченка,
О. Кириленка, І. Луніної, М. Маліка, П. Саблука,
Л. Шаблистої та інших відомих учених, роботи яких
присвячені вивченню принципів побудови, розвитку
та напрямів реформування податкової системи. Детальному аналізу моніторингу окремих податків присвячені наукові публікації М. Азарова, А. Бодюка, А. Верзуна, П. Лайка, П. Мельника, В. Поповича, С. Романенко, Л. Тулуша, С. Юрія. Проте, слід зазначити, що
напрацювання з цього приводу як названих, так і багатьох інших дослідників мають хоч і глибокий, але
вузькоспеціалізований характер і присвячені головним
чином аналізу механізму справляння окремо взятого
податкового платежу та при цьому у працях більшості
вчених не розглянуто концептуальні засади реформування системи оподаткування з метою посилення її регулюючих властивостей і виконання завдань державного регулювання діяльності підприємств сільськогосподарської галузі.
Мета статті. Викладене зумовило необхідність
подальших досліджень стосовно розгляду проблем
сучасної системи оподаткування аграрних товаровиробників з метою пошуку шляхів її вдосконалення,
що й було першопричиною написання цієї статті.
Виклад основного матеріалу. Як відомо, аг-

рарні товаровиробники в Україні нині є платниками
фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП),
податку на додану вартість (ПДВ), податку з доходів
фізичних осіб (ПДФО), зборів за забруднення навколишнього природного середовища, а також податку з
власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів. Решта податкових платежів
сільськогосподарських формувань в структурі їх виплат на користь бюджетів займають незначну частку,
тому, на нашу думку, проблеми їх справляння суттєво не впливають на фінансовий стан та мотивацію
діяльності сільськогосподарських підприємств.
Результати попередніх досліджень свідчать, що
в 2005 році на дві третини скоротився розмір фіксованого сільськогосподарського податку, який сплачують з одного гектара угідь сільськогосподарські товаровиробники. У результаті цієї реформи номінальний розмір ФСП став майже вдвічі меншим від розміру земельного податку з 1 га сільськогосподарських угідь. Ми підтримуємо думку окремих відомих
учених, що це нині є основною проблемою спеціального режиму прямого оподаткування підприємств галузі, адже земельний податок поряд з податком на прибуток та деякими іншими складовими податкової системи, є одним з платежів, які ввійшли до складу ФСП
[2; 7]. Таким чином, одним із негативних наслідків
реформування ФСП в 2005 р. є диспропорція податкового навантаження стосовно платників ФСП та платників податків на загальній системі оподаткування, що
зумовила викривлення податкового механізму в
сільськогосподарській галузі.
Крім того, на наше переконання, недоліком чинного порядку справляння ФСП є те, що розмір цього
податку, який сплачується будь-яким окремо взятим
його платником, не залежить від результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.
Зазначені недоліки механізму справляння ФСП
не дозволяють забезпечити формування належних
розмірів доходів місцевих бюджетів та спричинили
нівелювання регулюючих властивостей цієї податкової форми.
Розглядаючи механізм справляння ПДВ з
сільськогосподарських товаровиробників слід зазначити, що підприємства аграрної галузі сплачують до
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бюджету виключно ПДВ від реалізації покупних та
підакцизних товарів і до 2009 року подавали до органів
податкової служби три декларації з ПДВ за результатами операцій з придбання та продажу товарів, робіт
та послуг, лише по одній з яких (по третій) податок
сплачувався до бюджету. При цьому за першими двома деклараціями за результатами операцій з реалізації
товарів, робіт та послуг власного виробництва суми
ПДВ до сплати перераховувались ними на спеціальні
рахунки в банках, відкриті окремо за першою і другою декларацією, і використовувались виключно на
фінансування потреб окремо галузі рослинництва та
тваринництва [5; 6]. Крім того, цільове використання
зазначених сум податку суворо контролювалось органами податкової служби.
З 2009 року описаний механізм справляння ПДВ
суттєво змінено, унаслідок чого аграрні формування
стали подавати до ДПІ дві декларації, за першою з
яких суми ПДВ залишаються в розпорядженні підприємства та використовуються на потреби сільськогосподарського виробництва, а за другою — за результатами операцій з купівлі-продажу покупних та підакцизних товарів — сплачуються до бюджету [3]. Чинний механізм справляння податку вже не забезпечує
цільового використання сум ПДВ від реалізації продукції власного виробництва окремо на потреби галузей рослинництва і тваринництва та тим більше не передбачає здійснення контролю цільового використання сум податку на додану вартість, нарахованих за результатами операцій з продажу товарів, робіт та послуг власного виробництва.
Зазначена зміна в механізмі справляння ПДВ
не є достатньо виваженою та доцільною й може
спричинити подальший занепад тваринницької
галузі, яка, як засвідчують окремі відомі науковці,
нині і так є збитковою та малопривабливою для
інвесторів [1; 2].
Чинний порядок нарахування та сплати податку
з доходів фізичних осіб також не позбавлений певних проблем у його функціонуванні для аграрних
підприємств, викликаних насамперед тим, що нині в
Україні діє пропорційний механізм нарахування прибуткового податку з доходів громадян, унаслідок
чого частину податку за міських жителів, які, як
свідчать результати окремих досліджень, мають суттєво вищі доходи [4, с. 65], сплачує сільський робітник. Крім того, сільські жителі просто не мають часу
на ведення в порядку, визначеному чинним законодавством, книг обліку доходів та витрат фізичної особи, що не дозволяє їм користуватись правом на податковий кредит.
Відносно проблематики справляння зборів за забруднення навколишнього природного середовища слід
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зазначити, що вони внаслідок застосування останніми роками досить високих ставок зазначених зборів
одночасно з виконанням їх екологічних завдань спричинили також занепад сільських цегельних заводів та
деяких інших підприємств місцевого значення.
Крім того, значний розмір ставок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів поряд з суттєвим підвищенням їх
вартості порівняно з 1986 — 1990 роками спричинив
останнім часом дефіцит транспортних засобів у фермерських господарствах та невеликих сільськогосподарських підприємствах інших типів, що заважає їхньому подальшому розвитку.
Ураховуючи викладене, основними проблемами
сучасної системи оподаткування аграрних товаровиробників в Україні нині є такі:
• диспропорція розміру фіксованого сільськогосподарського податку та земельного податку в розрахунку з 1 га угідь;
• відсутність впливу результатів діяльності аграрних товаровиробників на суму ФСП, яку вони сплачують до бюджету;
• призупинення в 2009 році цільового використання аграрними підприємствами сум ПДВ від реалізації ними продукції власного виробництва;
• пропорційна система оподаткування доходів
громадян;
• значні ставки зборів за забруднення навколишнього природного середовища;
• значні ставки податку з власників транспортних засобів.
Зазначені проблеми потребують термінового та
ефективного вирішення, що зумовлено вступом нашої
держави до Світової організації торгівлі (СОТ) і необхідністю забезпечення вищого рівня державної
підтримки сільськогосподарських формувань у перші
роки членства України в цій організації.
Вирішити зазначені проблеми можна шляхом
прийняття Податкового кодексу України [8], який
повинен передбачити:
• перехід агроформувань на новий спеціальний
режим прямого оподаткування, що передбачав би оподаткування не земельних угідь та їх грошової оцінки,
а чистого прибутку сільськогосподарських товаровиробників;
• повернення до механізму цільового використання сум ПДВ від реалізації продукції власного виробництва (окремо у галузі рослинництва та у галузі
тваринництва);
• запровадження прогресивної шкали ставок податку з доходів фізичних осіб;
• зменшення ставок збору за забруднення аграрними товаровиробниками навколишнього природно-
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го середовища та ставок податку з власників транспортних засобів.
Зазначені зміни в механізмі оподаткування
сільськогосподарських товаровиробників, на наше
переконання, спричинять підвищення ефективності
операційної діяльності агроформувань та стимулюватимуть розвиток як окремих галузей сільськогосподарського виробництва, так і загалом аграрної економіки України, що є пріоритетним завданням для
держави в часи світових фінансової та продовольчої криз.
Висновки. Нині податковий механізм в
сільськогосподарській галузі не є досконалим. Основні проблеми його функціонування пов’язані насамперед зі змінами норм податкового законодавства протягом 2004 — 2009 років, тому в ході завершальної роботи над проектом податкового кодексу України необхідно модернізувати систему оподаткування підприємств сільськогосподарської галузі таким чином, щоб посилити її регулюючі властивості та певною мірою зменшити податкове навантаження на платників.
Подальші дослідження в цьому напрямі фінансової науки слід присвятити вдосконаленню спеціального режиму прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТРАХУВАННЯ
Головним завданням сьогодення є збалансованість пенсійної системи. При цьому всі питання щодо
підвищення пенсійного віку, запровадження в Україні
трирівневої пенсійної системи, соціального захисту населення та інші мають розглядатися комплексно. Тому
пенсійна реформа є важливою складовою економічних реформ, реформ охорони здоров’я та соціального страхування.
Необхідність реформування пенсійного забезпечення викликано низкою об’єктивних факторів: економічних, демографічних, соціально-політичних. Сьогодні ця проблема особливо актуальна в багатьох країнах світу незалежно від рівня економічного розвитку,
що зумовлено старінням населення, зміною його вікової структури, ускладненням економічної ситуації. Але
розв’язувати її потрібно, ретельно зваживши всі фактори та можливості і держави, і її громадян. При цьому необхідно враховувати національні традиції та менталітет людей.
Питанням реформування пенсійної системи України займались такі науковці, як Л. Стожок, І. Гнибіденко, А. Непокульчицький, П. Матвієнко, Б. Надточій,
В. Яценко, Н. Ковальова, Н. Лазебна, Н. Луговенко та
інші. Безпосередньо аналізу та ролі системи недержавного пенсійного забезпечення в пенсійній системі
країни присвячені дослідження таких науковців, як
Л. Момотюк, Г. Білецька, Д. Котляр, Н. Версаль,
Ю. Мороз.
Напрями реформування пенсійної системи в Україні закріплені у прийнятих Верховною Радою України у 2003 році законах України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення». Згідно із затвердженою моделлю системи пенсійного забезпечення
передбачається створити 3-рівневу пенсійну систему:
солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (І рівень); накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (ІІ рівень); систему недержавного пенсійного забезпечення (ІІІ рівень). З 2004 року
впроваджено солідарну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та систему
недержавного пенсійного забезпечення [1].
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

Основними завданнями та цілями пенсійної реформи є такі:
— підвищити рівень життя пенсіонерів;
— установити залежність розмірів пенсій від розміру заробітку й трудового стажу;
— забезпечити фінансову стабільність пенсійної
системи;
— заохотити громадян до заощадження коштів
на старість;
— створити ефективнішу та більш дієву систему
адміністративного управління в пенсійному забезпеченні.
Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьома її складовими ризики, пов’язані із
змінами в демографічній ситуації (до чого більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці
й на ринку капіталів (що більше відчувається в накопичувальній системі). Такий розподіл ризиків дозволить
зробити пенсійну систему фінансово більш збалансованою та стійкою, що застрахує працівників від зниження загального рівня доходів після виходу на пенсію
і є принципово важливим та вигідним для них.
Трирівнева модель пенсійного страхування відповідає широко розповсюдженій у світі багаторівневій
моделі пенсійної системи. Разом з тим необхідно
здійснити ряд додаткових заходів, що дало б можливість застрахованим громадянам після виходу на
пенсію мати гарантований рівень доходів, який забезпечував би достатній рівень життя, та врахування результатів трудової діяльності кожного працівника при
визначенні розміру пенсії.
Накопичувальну систему загальнообов’язкового пенсійного страхування планувалося запровадити
ще в 2007 році, однак досі цього не зроблено. Згідно
з проектом концепції пенсійної реформи в Україні, проект почнеться у 2010 році.
Законодавством України детально регламентовано механізм функціонування обов’язкової накопичувальної пенсійної системи, передбачено надійний захист пенсійних активів [4, с. 17 — 20].
Актуальність дослідження полягає в необхідності
підвищення ефективності запровадження й функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення, коли акумульовані кошти надійно захищають-
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Таблиця 1
Кількість пенсіонерів в Українi, млн. осіб [6]

Роки
Кількість осіб

2005
14,1

2006
14,0

2007
13,9

ся від економічних ризиків і приносять додатковий
прибуток їх вкладникам — пенсіонерам.
Нова пенсійна система, особливо її накопичувальна частина спрямована на виховання економічної самостійності та відповідальності громадян за стан особистого матеріального добробуту після виходу на пенсію. Це повинно змусити людей уже сьогодні замислитися над тим, що вони отримають після завершення
своєї трудової діяльності, підвищити їх зацікавленість
у контролі за належною сплатою роботодавцями страхових коштів до Пенсійного фонду.
У накопичувальній системі внески спочатку акумулюються у фінансових структурах, потім інвестуються в галузі економіки й тільки після цього накопичені кошти разом з отриманим доходом від їхнього
інвестування спрямовуються на виплату пенсій. Таким чином, у накопичувальній системі кожен пенсіонер отримує тільки ті кошти, які він сам, його рідні чи
роботодавець відклали на його користь. У таких промислово розвинутих країнах, як Великобританія, США,
Швейцарія, Нідерланди, пенсійні кошти становлять
85 % від валового внутрішнього продукту і є джерелом для формування персональних накопичень, що
забезпечують надходження капіталу в промисловість
і доходи пенсіонерів [5, с. 71 — 73].
У 2008 році завдяки реалізації законодавчих змін з
актуалізації заробітку, що враховується при призначенні
або перерахунках пенсій і підвищення вартості року страхового стажу (з 1 січня 2008 року з 1 до 1,2 %, а з 1
жовтня 2008 року — до 1,35%) вдалося відновити диференціацію розмірів пенсій для 8 млн. пенсіонерів та
забезпечити виконання рекомендацій 102-ї Конвенції
Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення в частині забезпечення пенсії за
наявності 30 років стажу в розмірі 40 % заробітку.
Проте якщо основний розмір пенсій у подальшому не підвищуватиметься, вплив одноразової актуалізації на диференціацію розміру пенсій дуже швидко зникне. Уже за два-три роки розмір пенсії знову
стане нижчим за мінімальний розмір, тобто досягнута
диференціація знівелюється.
До цього часу зберігаються диспропорції в пенсійному забезпеченні, що обумовлені спеціальними пенсійними програмами для деяких категорій громадян. Зокрема це стосується порядку визначення заробітної плати, з
якої обчислюється пенсія працівникам окремих галузей
економіки, індексації розмірів їх пенсій на інфляцію та підвищення пенсій у зв’язку із зростанням заробітної плати.
Незважаючи на заходи, які здійснюються у зв’язку

2008
13,8

2009
13,7

з переглядом Єдиної тарифної сітки та розміру мінімальної заробітної плати, майже третина застрахованих осіб
сплачує пенсійні внески із заробітної плати, що не перевищує мінімального її розміру. Це призводить до звуження бази нарахувань страхових внесків і викликає небажане зниження пенсійних виплат у майбутньому.
Крім того, основною проблемою зниження демографічної ситуації в Україні є старіння населення,
про що свідчить збільшення частки осіб похилого віку
та зміна співвідношень між поколіннями. Уже нині пенсіонери становлять майже 30 % від загальної чисельності населення. Кількість платників внесків на пенсійне страхування становить 15,2 млн. осіб, а кількість
пенсіонерів — 13,7 млн., тобто пересічний платник
внесків фінансує 90,8 % середньої пенсії. При цьому
частка пенсійних видатків у валовому внутрішньому
продукті країни вже перевищує 15 %.
У 2005 році на 47,2 млн. осіб припадало
14,1 млн. пенсіонерів, у 2006 році це співвідношення складало 46,9 до 14,0 млн. осіб, у 2008 році —
46,06 до 13,7 млн. Тобто загальна тенденція в країні
є досить невтішною, що ми можемо спостерігати за
даними таблиці 1.
У грудні 2009 року Пенсійний фонд для забезпечення пенсійних виплат за різними пенсійними програмами, а також у вигляді дотацій отримав з державного
бюджету 4 415,6 млн. гривень. Водночас з урахуванням норми статті 46 Бюджетного кодексу, яка обмежує
обсяг щомісячних видатків до рівня 1/12 попереднього
року, на ці цілі Пенсійний фонд зможе отримати з державного бюджету лише 4 045 млн. гривень.
Деякі надходження Пенсійний фонд отримує з інших
джерел (зокрема фондів соціального страхування). Однак враховуючи, що за 2009 рік Пенсійний фонд отримав
з таких джерел 57,7 млн. грн., ці надходження не перевищують 5,0 млн. гривень на місяць. Станом на 27 січня від
цих джерел надійшло всього 3 млн. гривень.
Отже, незважаючи на оптимістичні заяви уряду
щодо стовідсоткового забезпечення пенсійних виплат
у січні 2010 року, новий рік Пенсійний фонд розпочав
з новими боргами. Причина банальна: продовження
політики отримання Пенсійним фондом позичок з державного бюджету для виплат пенсій. Уряду так і не
вдалося віднайти дієвих інструментів для призупинення
негативних тенденцій щодо наповнення бюджету Пенсійного фонду. При збереженні такої негативної тенденції заборгованість Пенсійного фонду за отриманими позичками може перевищити рівень (з урахуванням заборгованості за 2009 рік) у 47 млрд. грн.
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Таблиця 2
Активи НПФ, 2005-2009 рр., млн. грн. [6]

Активи
Приріст
активів
до
попереднього періоду
Темп приросту за пе ріод, %

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

1 кв. 2009 р.

46
—

142
96

281
139

612
331

661
49

—

209

98

118

8

Намагання уряду уникнути будь-яких реформ у
сфері пенсійного страхування наводить на думку, що
саме такий обсяг коштів необхідно буде додатково надати Пенсійному фонду з державного бюджету. Але
можливості для цього в уряду вкрай обмежені: так, у
січні спостерігалося значне зменшення коштів на Єдиному казначейському рахунку (станом на 26.01.10 на
ньому нараховувалось лише 420,4 млн. грн. — найменший обсяг за останні 7 років) [7].
Однією з передумов запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи є досвід функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення. Зменшення в період фінансово-економічної
кризи обсягів виробництва основних видів промислової продукції та послуг значно погіршили умови
інвестиційної діяльності, у тому числі недержавних
пенсійних фондів. Це, у свою чергу, негативно вплинуло на рівень дохідності пенсійних активів. Так, активи недержавних пенсійних фондів постійно зростають. Зокрема, протягом 2008 року вони збільшилися
на 331 млн. грн. до 612 млн. грн. проти 281 млн. грн.
у 2007 році. Хоча загальна тенденція відбиває зростання, темп приросту в першому кварталі 2009 року
сповільнився.
На сьогодні більшість недержавних пенсійних
фондів не забезпечують дохідність пенсійних активів
вище рівня інфляції. На стадії опрацювання перебуває
законодавчий акт щодо здійснення пенсійного забезпечення окремої категорії працівників, зайнятих на
роботах з особливо шкідливими та важкими умовами праці, що дають право на призначення пенсій за
віком на пільгових умовах або за вислугу років через
корпоративні та професійні пенсійні фонди. Упровадження обов’язкової професійної пенсійної системи передбачає додаткове навантаження на роботодавця, у
тому числі на державний бюджет, пов’язане із сплатою обов’язкових професійних пенсійних внесків на
користь учасників цієї системи.
Результати аналізу здійснених заходів з реформування пенсійної системи засвідчили необхідність
коригування процесів проведення пенсійної реформи
з урахуванням набутого досвіду та соціально-економічного становища в країні.
Тому з метою ефективного та системного реформування пенсійної системи України, створення дієвих
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

механізмів захисту прав та інтересів громадян, забезпечення стабільного функціонування та прозорості
пенсійної системи Кабінет Міністрів України 14 жовтня 2009 року ухвалив Концепцію подальшого проведення пенсійної реформи в Україні.
Удосконалення пенсійної реформи здійснюватиметься за такими напрямами: забезпечення стабільного функціонування пенсійної системи; забезпечення
соціальної справедливості в солідарній пенсійній системі; формування ефективної, надійної системи недержавного пенсійного забезпечення; удосконалення та спрощення механізму функціонування та забезпечення зрозумілості пенсійної системи для громадян і роботодавців; забезпечення громадського контролю за функціонуванням Пенсійного фонду України; уніфікація пенсійного законодавства. Передбачається, що Концепція буде реалізована протягом
2010 — 2017 років у два етапи.
Зокрема з 2010 року до 2013 року планується запровадження дієвого механізму підвищення призначених пенсій, забезпечення диференціації розміру мінімальної пенсійної виплати залежно від набутого страхового
стажу, легалізація заробітної плати, забезпечення захисту пенсійних активів, сприяння розвитку недержавного пенсійного забезпечення та запровадження економічних стимулів для сплати пенсійних внесків тощо.
На другому етапі, з 2014 року до 2017, передбачається забезпечити рівноправність громадян у пенсійній
системі — єдині для всіх правила призначення пенсій,
звільнити бюджет Пенсійного фонду від невластивих
йому виплат, запровадити уніфіковану законодавчу базу
пенсійної системи та продовжити розвиток накопичувальної системи пенсійного забезпечення.
Запровадження другого рівня пенсійного страхування дозволить:
— збільшити загальний розмір пенсійних виплат
завдяки отриманню інвестиційного доходу (сукупний
середній розмір пенсійних виплат із солідарної та обов’язкової накопичувальної системи очікується на рівні
55 — 60 % середньої заробітної плати в Україні, а зараз такі виплати складають близько 35 %);
— посилити залежність розміру пенсії від трудового вкладу особи, а отже, посилити зацікавленість
громадян та їх роботодавців у сплаті пенсійних внесків;
— зменшити «податковий тиск» на фонд оплати
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праці роботодавців за рахунок перерахування частини
обов’язкових пенсійних внесків до Накопичувального
фонду, що здійснюватиметься із заробітку працівника;
— успадковувати кошти, накопичені на персональному пенсійному рахунку, родичам застрахованої особи;
— створити потужне джерело інвестиційних ресурсів для підвищення національної економіки;
— розподілити ризики виплати низьких розмірів
пенсій між першим та другим рівнем пенсійної системи і таким чином застрахувати майбутніх пенсіонерів
від негативних демографічних тенденцій та коливань
в економічному розвитку держави;
— підвищити ефективність управління системою
пенсійного забезпечення за рахунок передачі недержавним компаніям функції управління пенсійними активами.
Підсумовуючи наше дослідження, ми дійшли
висновку, що впровадження загальнообов’язкової системи пенсійного забезпечення є необхідною умовою
для створення повноцінної трирівневої системи пенсійного забезпечення. Проте, невиправдане форсування пенсійної реформи заподіє більше шкоди, ніж користі, тому такими важливими складовими є систематизація і планування в проведенні реформи. Успішна реалізація навіть добре продуманої пенсійної реформи неможлива за відсутності ретельно розробленої й
випробуваної адміністративно-інформаційної системи,
досягти збалансованості коштів Пенсійного фонду,
підготовки організаційно-технічної бази, створення
інституційної структури. Українська економіка теж
повинна бути готовою до ефективного використання
довгострокового інвестиційного ресурсу — пенсійних грошей накопичувальної системи. Потрібна належна координація заходів пенсійної реформи з іншими
складовими ринкових реформ. Необхідно створити
детальний план фінансування пенсійної реформи.
Запровадженню накопичувальної системи має
передувати реформування солідарної системи, удосконалення порядку перерахування та сплати пенсійних внесків і створення необхідної законодавчо-нормативної бази разом із системою примусового стягнення внесків. Бажано провести фінансовий аналіз
для забезпечення адекватності всіх пенсій у перехідний період. До початку запровадження накопичувальної системи потрібно мати надійну банківську
систему, а розвиток ринку капіталу повинен досягти
певного рівня.
Важливою складовою процесу реформування має
стати загальнонаціональна програма інформування
громадськості й ознайомлення населення з метою та
завданнями реформи пенсійного забезпечення. Усе це
сприятиме забезпеченню належного рівня життя людей похилого віку в сучасних умовах й на віддалену
перспективу на засадах соціальної справедливості та
гармонізації стосунків між поколіннями.
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ
НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Фінансування економічного зростання в Україні набуває все більшого значення. У цьому контексті аналіз розвитку страхового
ринку як принципово нового напрямку залучення
фінансових ресурсів для фінансування економіки країни досліджено ще недостатньо. У сучасних умовах
глобалізації й інтеграції економічних процесів
діяльність страховиків як інвесторів уважається досить
привабливою, особливо коли вони постають у ролі
постачальників інвестиційних ресурсів. Саме формуванню додаткових джерел фінансування за рахунок
можливостей страхового ринку присвячена ця стаття.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми страхового ринку досліджували такі вітчизняні й закордоні науковці й фахівці, як В. Базелевич, П. Алексєєв,
Н. Нікуліна, С. Березіна, Т. Яворська, М. Александрова, В. Поровозник, О. Гвозденко, О. Гаманкова,
Ю. Воробйов та інші, проте питання щодо можливостей формування інвестиційних і фінансових ресурсів
страховими компаніями для фінансування економічного розвитку країни на сьогодні залишаються невирішеним і потребують подальшого дослідження.
Метою статті є розгляд інвестиційного потенціалу суб’єктів страхового ринку України, їх впливу на
інвестиційний клімат та стабілізацію економічних процесів в країні з урахуванням міжнародного досвіду.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом
діяльність страхових компаній стала виходити далеко
за межі страхової діяльності, тим самим перетворюючи їх на найпотужніші фінансово-кредитні інститути.
Страховий сектор є важливою ланкою в системі фінансового посередництва в промислово-розвинутих країнах світу, де страхові компанії за розміром загальних
активів перебувають на другому місці після банківських інститутів.
Як фінансові посередники, страхові компанії в
системі кругообігу капіталу між його постачальниками і споживачами на фінансовому ринку, виконують
такі функції:
— консолідують заощадження індивідуальних інвесторів у єдиний пул і подалі вкладають накопичений капітал в різні проекти згідно з диверсифікацією активів;
— забезпечують рівновагу на ринку капіталів чеЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

рез погодження пропозиції й попиту на фінансові ресурси. За рахунок масштабів діяльності й портфельного управління активами гармонізують відносини між постачальниками та споживачами інвестиційного капіталу;
— перерозподіляють і зменьшують фінансові ризики між консервативними та агресивними учасниками ринку;
— забезпечують підвищення ліквідності фінансових вкладень шляхом професійного портфельного
управління активами.
Тобто найголовніше завдання страхових компаній
як фінансових посередників — спрямувати рух капіталу до ефективних споживачів.
На розвинених ринках страхові компанії входять
до числа провідних інституційних посередників. Акумулюючи значні кошти у формі страхових та пенсійних внесків, ці структури розміщують їх на фінансових ринках [1].
У сучасній економічній літературі ряд науковців
ставлять інвестиційну функцію в один ряд з іншими
функціями, які виконують страхові компанії. Зокрема
М. Александрова під час розгляду функцій страхування виокремлює інвестиційну функцію, котра передбачає вкладення тимчасово вільних коштів страховика в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності
з метою отримання прибутку [2]. О. Гвозденко зазначає, що основним джерелом отримання прибутку для
страхової організації більшості цивілізованих країн є
не стільки збір страхових платежів, скільки інвестиційна діяльність, тобто вкладання частини тимчасово
вільних коштів резервного страхового фонду в прибуткові науково-технічні проекти, комерційні угоди та
різноманітні цінні папери [3]. Практично, на роль та
значення інвестиційних та страхових операцій у страховому бізнесі є різні погляди. Одна з них ґрунтується
на тому, що основним завданням страхової компанії є
надання страхових послуг, а тому інвестиційна
діяльність має вторинне значення [4].
Так, на думку Т.В. Яворської, страхові інвестиції
— вкладення коштів страхових компаній в об’єкти інвестування з метою отримання прибутку. Страхові інвестиції втілюють у собі істотні риси інвестицій взагалі
та мають свої особливості прояву [5].
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Рис. 1. Структура активів за визначеними законом категоріями станом на 31.12.2008 [12]

Капітал страховиків перебуває у грошовій формі
переважно на стадії його залучення. У подальшому в
процесі здійснення інвестиційної діяльності частина
грошових коштів трансформується в активи, формуючи таким чином інвестиційний портфель страховика.
Його склад, структура, обсяг, сама можливість формування портфеля шляхом участі в інвестиційному
процесі визначаються, зокрема, кількісними та якісними характеристиками інвестиційного потенціалу
страхової компанії [1].
На думку А.В. Василенка, інвестиційний потенціал страхової компанії — це сукупність грошових
коштів, які є тимчасово або відносно вільними від страхових зобов’язань і використовуються для інвестування з метою отримання інвестиційного доходу [1].
Основними складовими інвестиційного потенціалу страхової компанії є кошти страхувальників і власний капітал. Формування власного капіталу
здійснюється за рахунок внесків акціонерів або учасників з подальшим відрахуванням до резервів і фондів
за умови формування додаткового фінансового результату від страхової, інвестиційної та інших видів
діяльності [1].
У практичній діяльності багатьох страхових компаній, у тому числі й зарубіжних, фінансові інвестиції
є пріоритетним напрямком інвестування й передбачають вкладення в цінні папери, у статутні капітали
суб’єктів господарювання, депозитні вкладення [5].
Наприкінці 2008 р. у загальній структурі активів
вітчизняних страхових компаній левову частку займають інвестиції в цінні папери, а саме — акції вітчизня-

них емітентів (рис. 1). Проте є певні нормативні застереження щодо якості цінних паперів, які не дозволяють
повною мірою використовувати ці активи страховиками. Банківські вклади становлять 29,1 % сумарних активів та посідають друге місце в їх структурі.
Вибір напрямів для інвестування вітчизняними
страховиками дещо відрізняється від підходу їх іноземних колег. Наприклад, у світовій практиці активи
інституційних інвесторів лише на 4—7 % формуються
за рахунок банківських інструментів, тоді як основна
частина коштів інвестується в акції (близько 60 %) та
боргові цінні папери (близько 25 %) [7]. Така ситуація зумовлюється низькою дохідністю банківських депозитів у розвинутих ринкових країнах та високою
дохідністю інструментів фондового ринку. Водночас
в Україні банківські депозити залишаються традиційно популярним напрямом здійснення інвестицій: порівняно з іншими інструментами фінансового ринку
вони давали досить високий гарантований доход. Крім
того, робота з банками щодо розміщення коштів на
депозитних рахунках характеризується низькими витратами [6].
Активна ж робота з таким фінансовим інструментом, як цінні папери, особливо акції, потребує наявності в штаті страхової компанії спеціалістів з управління цінними паперами. Зазначена особливість роботи з фінансовими інструментами, а також той факт,
що з розвитком вітчизняної банківської системи рівень
доходності банківських депозитів знижуватиметься,
підвищує важливість співпраці страхових компаній з
компаніями з управління активів (КУА) [4].
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У свою чергу, зріст страхових платежів і страхових резервів складає основу формування фінансових
фондів, необхідних для зростання національної економіки. При цьому чим вищий сплачений уставний капітал, тим страхові компанії мають змогу залучати більше
грошових засобів для здійснення кредитно-інвестиційної діяльності [8].
Розвиток страхових компаній, збільшення обсягів
акумульованих ними фінансових ресурсів створюють
сприятливі умови для розвитку економіки тому, що
страхові фонди спрямовуються на інвестування найважливіших об’єктів через участь страхових компаній
у кредитуванні або прямому інвестуванні різноманітних виробничих та соціальних об’єктів.
Світовий досвід показує, що страхові компанії
мають можливість акумулювати фінансові ресурси у
вигляді страхових внесків у декілька разів більше аніж
середні й майже потужні комерційні банки. Однак це
відбувається тільки при певних економічних та фінансових умовах, високому рівні розвитку фінансового і
перш за все фондового ринку, значному рості добробуту населення. Саме суттєве поліпшення матеріального добробуту населення, масштабного розвитку
великого, середнього й малого бізнесу формує основу розвитку страхового ринку [8].
Зважаючи на наведене вище, роль інвестиційної
діяльності страховиків необхідно розглядати в трьох
напрямках. По-перше, ефективна інвестиційна
діяльність забезпечує стійкі маркетингові позиції. Вона
впливає на основні характеристики страхового продукту: його вартість та фактичне виконання страхових
зобов’язань. У перспективі конкуренція на страховому ринку буде загострюватися. Для залучення якомога більшої кількості страхувальників страхові компанії
почнуть знижувати страхові тарифи. Наслідком стане
зменшення прибутків від страхової діяльності, і аспекти
зміняться в бік інвестиційної. Це закономірний процес, до якого необхідно готуватись: відповідним чином формувати державний регулятивний механізм, забезпечувати сприятливі умови інвестування, зміцнювати ринок капіталів, залучати вклади населення, розширювати спектр страхових послуг.
По-друге, інвестиційна діяльність визначає саму
можливість надання страхових послуг за рахунок формування достатнього страхового фонду стосовно тих
видів страхування, за якими запланована дохідність від
інвестицій враховується при розрахунку страхових тарифів (страхування життя або коли зобов’язання страховика визначені в грошових одиницях, відмінних від
тих, у яких формуються страхові резерви).
По-третє, інвестиційна діяльність забезпечує поповнення власних ресурсів страхових компаній, які
спрямовуються на розвиток бізнесу [1].
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Важливою тенденцією, характерною для
більшості промислово розвинутих країн, що сприяє
підвищенню економічної значущості страхового сектору, є диверсифікація діяльності страховиків, яка має
тенденції до зростання [9]. Компанії розширюють діапазон своїх операції, використовуючи при цьому
різноманітніші фінансові інструменти.
Інвестиційний потенціал страховиків постійно
збільшується. Щорічно крізь них проходять грошові
засоби в розмірі трильйонів доларів США: в 1994 р. у
світі було зібрано страхових премій приблизно 1,5 трлн.
дол., у 2005 р. — близько 2,5 трлн. дол.
У країнах з розвинутим страховим ринком страховики отримують значний прибуток за рахунок інвестицій: в умовах жорсткої конкуренції не слід розраховувати на значний андеррайтерський дохід. Тому
центр прибутку зміщується у сферу інвестиційної діяльності. Загальна сума інвестицій, якими управляють
страхові організації Європи, США та Японії, складають декілька трильйонів доларів. Обсяг інвестицій страховиків в економіку ЄС на рубежі тисячоліть оцінюється в розмірі 350 мільярдів євро [10].
У різних країнах встановлені норми розміщення
активів, мінімальні квоти, перелік активів, що покривають страхові резерви. Норми регламентуються залежно від стану економіки й національних традицій.
Напрями інвестування встановлені окремо зі
страхування життя та іншим видам страхування або
окремо за кожним видом. Ключовими принципами,
що характеризують процес інвестицій є відповідність
валюти, диверсифікація, локалізація.
Перший принцип означає, що валюта інвестицій
повинна відповідати валюті страхових виплат. Другий
принцип: не повинно бути надмірної залежності від
якоїсь однієї категорії активів, одного інвестиційного
ринку або окремого капіталовкладення. Принцип локалізації потребує, щоб активи, які належать до виплат, інвестувалися на території ЄС або в країні — учасниці угоди ЄС.
Така практика сприяє, по-перше, відповідності
розміщенню фінансових ресурсів у часі й просторі з
обов’язками страховиків, тому що неможливо без ризику брати обов’язки на 20, 30 років й гарантувати їх
короткостроковим розміщенням фінансових ресурсів.
По-друге, мета розробки норм — обмежити інвестиції сферою національної економіки, що пояснюється двома причинами. Перша — необхідність усунути
ризик, пов’язаний з обмінними курсами, тобто обов’язки, прийняті в певній валюті, повинні бути покриті
розміщеннями в цій же валюті. Друга причина має
макроекономічний характер: довгострокові інвестиції
сприяють задоволенню потреб національної економіки в капіталовкладеннях.
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По-третє, метою норм є спрямовувати інвестиційні ресурси до тих галузей виробництва, які необхідно розвивати в конкретних регіонах й в певний період часу.
Так, на сьогодні, у багатьох розвинутих країнах
страхові організації вже стали конкурентами спеціалізованих кредитних організацій у споживчому й іпотечному кредитуванні [10].
Активність страхових компаній на ринку нерухомості традиційно залишається невисокою. Питома вага
інвестицій у загальній структурі активів протягом останніх 5 років коливається в межах 4—8 %. При цьому нерухомість, у яку інвестовано активи, фактично
складає тільки об’єкти, необхідні компанії для здійснення операційної діяльності (офісні приміщення тощо).
Страховики, таким чином, не розглядають цей ринок
як перспективний з погляду інвестування [11].
Крім того, страхові компанії, з одного боку, належать до потужних інституційних інвесторів, а з іншого, — пропонують інвесторам страховий захист їхніх
вкладень від можливих втрат, що виникають унаслідок несприятливих та непередбачуваних змін у політичній та економічній ситуації, кон’юнктури ринку, тим
самим впливають на інвестиційний клімат в країні [5].
Інвестиційна політика й оптимізація побудови інвестиційного портфелю в страховій компанії формують
потребу в обсязі відповідного від’ємного грошового
потоку, і одночасно збільшує формування позитивного грошового потоку, а цей фактор впливає на обсяги
грошових коштів в страховому бізнесі, на характер
проходження інвестиційних процесів у часі [10].
Ефективність грошових потоків в страховому
бізнесі можна визначити за допомогою коефіцієнтів
ефективності грошового потоку (1) та реінвестування
чистого грошового потоку (2).
Коефіцієнт ефективності грошового потоку (КЕгп)
у часі може бути визначено за такою формулою:
КЕгп = ЧГП / ВГП
(1)
де ЧГП — сума чистого грошового потоку в
аналізованому періоді;
ВГП — сума валового від’ємного грошового
потоку (витрата грошових засобів).
Коефіцієнт реінвестування чистого грошового
потоку (КРчгп) може бути визначено за такою формулою:
(2)
КРчгп = ЧГП — Дс / ∆ Рі + ∆ Пі
де Дс — сума дивідендів (процентів), сплачених
власникам (акціонерам) на вкладений капітал (акції,
паї та ін.);
∆ Рі — сума приросту реальних інвестицій (в усіх
їх формах) в аналізованому періоді;
∆ Пі — сума приросту портфельних інвестицій в
аналізованому періоді.

Раціональне управління інвестиційними грошовими потоками сприяє підвищенню рівня фінансової
гнучкості страхового бізнесу, що виявляється у вивільненні фінансових ресурсів для інвестування їх у
більш дохідні фінансові інструменти при невеликих витратах на їх обслуговування, а оптимізація надлишкового грошового потоку в страховому бізнесі пов’язана зі збільшенням інвестиційної активності за рахунок
такої системи заходів:
— збільшення обсягу операційних позаоборотних активів;
— збільшення періоду розробки й реалізації інвестиційних програм в структурі інвестиційної політики
страховика;
— здійснення диверсифікації операційної діяльності страхової компанії в межах регіону;
— формування оптимального варіанта інвестиційного портфелю страхової компанії;
— дострокове погашення довгострокових кредитів.
Нові форми управління грошовими потоками дозволяють страховій організації отримувати додатковий
прибуток, що генерується безпосередньо грошовими
активами. Ефективне використання тимчасово вільних
грошових засобів, що трансформуються в інвестиційні
ресурси, сприяє отриманню інвестиційного доходу, який
є джерелом додаткового прибутку [10].
Незважаючи на високі темпи зростання кількісних
показників, інституційні та функціональні характеристики вітчизняного страхового ринку в цілому не відповідають реальним потребам держави та європейським
стандартам [4].
Відставання якісних параметрів вітчизняного страхового ринку та гальмування інвестиційної активності
страхових компаній зумовлені низкою хронічних, накопичених проблем, а саме:
— недосконалістю нормативно-правового регулювання у сфері страхування, недостатньою відповідністю чинного законодавства вимогам європейських
стандартів;
— недостатністю ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів;
— низьким рівнем капіталізації вітчизняних страховиків;
— зволіканням з упровадженням обов’язкового
медичного страхування за участю страховиків,
відсутність законодавчих засад для впровадження інвестиційного й пенсійного страхування;
— непрозорим державним регулюванням;
— затемненістю фінансової звітності страхового
сектору;
— відсутністю якісної статистичної інформації в
страховому секторі;
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— украй низьким рівнем розвитку ринку страхування життя та інших видів особистого страхування;
— недосконалим нормативно-правовим урегулюванням діяльності страхових посередників, актуаріїв
та аварійних комісарів.
До зазначених проблем додалися негативні явища, зумовлені світовою фінансовою кризою. На
відміну від банківського сектору та фондового ринку,
які одні з найперших постраждали від світової фінансової кризи, страховий сектор напряму не був сильно
вражений наслідками кризи (про що свідчить позитивна динаміка у 2008 р.), проте загальний вплив
фінансової кризи в середньо- та довгостроковому періоді матиме вкрай негативний вплив на вітчизняний
страховий ринок. У цілому на страховому ринку України в 2009 р. скорочення обсягів страхових платежів
може скласти 20 — 35 % [4]. Тобто в силу специфіки
вітчизняного законодавства та інституційних особливостей страхового ринку кошти страховиків частково
трансформуються в інвестиційні ресурси. Для вирішення хронічних проблем в рамках реформування
страхового ринку, підвищення рівня якості послуг на
страховому ринку, а також підвищення його інвестиційного потенціалу доцільно реалізувати такі заходи
нормативно-правового, організаційно-методичного та
інформаційного характеру:
— сформувати чітку концепцію реформування
галузі щодо вдосконалення державного регулювання
ринку;
— своєчасно адаптувати український страховий
ринок до світових вимог фінансового регулювання та
нагляду, проводячи активну співпрацю з європейськими та міжнародними організаціями;
— створити правові умов для повноцінного впровадження інвестиційного та пенсійного страхування;
— впровадити міжнародні стандарти ведення бухгалтерського обліку й аналітики діяльності страхових
компаній;
— створити єдину саморегулюючу організацію,
членами якої повинні бути всі страхові компанії, для
захисту прав споживачів страхових послуг, забезпечення добросовісної конкуренції на ринку, а також
створити централізовану базу даних про шахрайство
на страховому ринку, доступ до якої матимуть усі страховики;
— створити незалежний інститут експертизи договорів і страхових випадків, а також удосконалити
сучасну систему контролю над фінансовим станом
страхових компаній;
— забезпечити формування інвестиційних інструментів для розміщення довгострокових страхових резервів за допомогою державних гарантій;
— удосконалити моніторинг діяльності страхоЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

виків та посилити контроль за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності,
фінансової стійкості, розміру чистих активів, статутного капіталу та осіб, що мають значну частку капіталу страховиків;
— сприяти створенню фондів страхових гарантій,
у тому числі за договорами страхування життя;
— розробити нормативну базу, що уможливлює
співпрацю страхових компаній та КУА у сфері управління активами страхових компаній;
— розробити та реалізувати заохочення для страховиків, що добровільно дотримуються у своїй діяльності стандартів прозорості та підвищених вимог до
платоспроможності й впровадженні міжнародних
стандартів фінансової звітності;
— запровадити стимулюючу податкову політику
для розвитку особистого страхування, довгострокового страхування життя, зокрема інвестиційного, участі
страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, обов’язкового медичного страхування
шляхом використання частки внесків з цих видів страхування на валові витрати юридичних осіб та вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб.
Реалізація наведених рекомендацій має зберегти
та в середньостроковій перспективі зміцнити фінансовий потенціал страхового ринку України, що, у свою
чергу, створить сприятливе підґрунтя для активізації
інвестиційної активності страхових компаній у період
посткризового відновлення економіки.
Висновок. Таким чином, страхові інвестиції є
рушієм економічного зростання, джерелом фінансування економіки країни та отримання прибутку страховими компаніями. Інвестиційна політика страхових
компаній повинна відповідати принципам диверсифікації, безпеки, ліквідності й, безумовно, прибутковості.
На подальший розвиток інвестиційної діяльності страхових компаній вагомий вплив матиме держава шляхом чіткого визначення принципів та механізмів інвестування власного капіталу та страхових резервів й
засад оподаткування юридичних та фізичних осіб.
До пріоритетних напрямів подальшого дослідження цієї тематики варто віднести поглиблення теоретичного обґрунтування важливості інвестиційної
функції вітчизняного страхового ринку; розробку рекомендацій щодо посилення інвестиційного потенціалу страхового ринку.
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Махортов Ю. О., Зюбін В. М. Вплив інвестиційного потенціалу страхових компаній на розвиток економіки
Стаття присвячена дослідженню інвестиційного
потенціалу страхових компаній в Україні. Розглянуто
особливості здійснення інвестиційної діяльності стра-

ховими компаніями, проаналізовано сучасні показники та проблеми страхового ринку, надано рекомендації щодо усунення негативних тенденцій та явищ,
які спостерігаються на ринку, а також формуванню
передумов активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України.
Ключові слова: фінансовий ринок, страхові компанії, інвестиційна діяльність, інвестиційний потенціал
Махортов Ю. А., Зюбин В. Н. Влияние инвестиционного потенциала страховых компаний на
развитие экономики
Статья посвящена исследованию инвестиционного потенциала страховых компаний в Украине. Рассмотрены особенности проведения инвестиционной деятельности страховыми компаниями, проанализировано современные показатели и проблемы страхового рынка,
предоставлено рекомендации для устранения негативных
тенденций и явлений, которые имеют место на рынке, а
также формированию предпосылок активизации инвестиционной деятельности страховых компаний Украины.
Ключевые слова: финансовый рынок, страховые
компании, инвестиционная деятельность, инвестиционный потенциал.
Makhortov Y. A., Zubin V. N. Influence of
investment potential of insurance companies on
development of economy
The article is devoted to investigation on investment
potential of insurance companies in Ukraine. Peculiarities
of investment activity of insurance companies, problems
of the insurance market development, ways of improving
of conducting investment activity on the insurance market
are considered in the article.
Key words: financial market, insurance companies,
investment activity, investment potential.
Стаття надійшла до редакції 14.04.2010
Прийнято до друку 30.04.2010

144

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

Н. О. Бикадорова
УДК 352. 07 : 336.1
Н. О. Бикадорова,
старший викладач ЛНУ мені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Постановка проблеми. Ситуація, яка склалася сьогодні в економічному та соціальному розвитку нашої держави, свідчить про те, що без децентралізації функцій у
розвитку економіки не можна забезпечити налагодження
взаємозв’язків адміністративно-територіальних інтересів із
загальнодержавними. Без урахування власних економічних і соціальних потреб адміністративно-територіального
утворення неможливий міжрегіональний обмін фінансовими й матеріально-технічними ресурсами. Чітко не визначена компетенція області, району тощо, не забезпечує
реальне самоврядування на всіх рівнях ієрархічної системи управління господарством держави.
Аналіз останніх публікацій. Дослідженням цієї
проблеми займалися українські та зарубіжні вчені:
В.А. Лебедєв, Д.П. Боголепов, В. Оутс, В.Л. Андрущенко, О.П. Кириленко, О.С. Дрезденська, Ч. Тібо,
Р. Масгрейв, Л.І. Якобсон, О.О. Сунцова, Д.В. Полозенко, Ю.А. Глущенко.
Постановка завдання. Метою цієї статті є обґрунтування місця та значення податкових доходів у фінансовій децентралізації місцевого самоврядування.
Результати. Безумовно, основою економічної й
фінансової самостійності регіону є його власність. В
умовах самоврядування особливе місце серед найрізноманітніших форм власності посідає загальнодержавна й муніципальна територіальна власність.
Матеріально-фінансова самостійність місцевого
самоврядування полягає в праві територіальних громад та їх органів на володіння, користування й розпорядження майном, яке належить до комунальної власності, а також власними фінансовими коштами, які повинні бути достатніми для здійснення власних повноважень місцевого самоврядування та його органів.
Важливим положенням автономності місцевого самоврядування є реалізація принципу, який передбачений
в Європейській хартії, що частина вказаних коштів
має надходити за рахунок місцевих податків і зборів,
ставки яких у межах закону повинні визначити самі
органи місцевого самоврядування.
Запровадження нової ідеології функціонування
виконавчої влади й місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних і громадських послуг. Громадські послуги являють собою муніципальні послуги, що надаються територіальній громаді, громадянам
з метою задоволення їх потреб органами місцевого
самоврядування.
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Фінансово-економічний аспект реформи включає забезпечення надання всіма територіальними громадами та їх об’єднаннями громадських послуг на
рівні державних мінімальних соціальних стандартів,
подолання цією метою вертикальних і горизонтальних
фіскальних дисбалансів у державі шляхом вжиття заходів фінансового вирівнювання.
У ринкових умовах, розбудова яких здійснюється у нашій країні, зростає роль фінансового механізму
в економічній системі. Особливої гостроти набувають
суперечності взаємовідносин між центром та органами
самоврядування з бюджетних питань, які не зменшуються, а в окремих регіонах навіть збільшуються. Аналітичні матеріали свідчать, що основою таких суперечностей, як і в попередні роки, є розрив між власними
доходами й видатками місцевих органів влади. Останні
мають досить сильний ступінь незалежності щодо розпорядження власними надходженнями — 0,5% ВВП.
Саме тому регіони не можуть забезпечити соціальноекономічний розвиток за рахунок власних надходжень.
Значна частина коштів надходить до них із державного
бюджету, а також через інші канали.
Місцеві органи влади мало що роблять для розширення об’єктів оподаткування, перебудови соціальної сфери. Незважаючи на те, що їм надано право встановлювати місцеві податки і збори, їх питома вага в
доходах бюджету становить у середньому в країні 2,5 —
3%, хоча в західноєвропейських країнах — понад 30%.
В окремих областях цей показник дещо вищий.
Сьогодні в регіонах сформувалися різні коефіцієнти податкоспроможності від ВВП щодо розмірів сумарних власних доходів на душу населення, вони мають значні регіональні відмінності. Досить широка диференціація чинників стримує перебудову соціальної
сфери, знищує стимулюючу функцію заробітної плати, частка якої у структурі ВВП є незначною.
Отже, у регіонах загострилася проблема фінансового забезпечення, і вона набуває державної ваги. Звідси
у створенні відносно однакових соціально-економічних
умов провідна роль має належати державному бюджету. Для цього держава з метою виконання своїх функцій
повинна мати необхідні фінансові ресурси, які, у свою
чергу, мають спрямовуватися на фінансування заходів
економічного й соціального розвитку країни.
У міру децентралізації економічної і фінансової
політики роль регіонів у вирішенні соціальних умов
життя, забезпеченні ефективного розвитку продуктив-
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них сил зростання. Для цього місцеві органи влади
повинні мати достатні фінансові ресурси для надання
населенню першочергових соціальних послуг і забезпечення інших владних функцій.
Децентралізація (від латинського de — «заперечення», centralize — «середній, центральний») означає
«знищення, скасування або ослаблення централізації і
розширення прав низових органів управління» [1,
с. 164]. Децентралізаційна теорія виникла під назвою
“decentralization”, яка передбачала поділ усіх адміністративних прав на ті, що належать тільки до компетенції
держави, і такі, що «...надаються громаді шляхом делегації» [2, с. 82], тобто делеговані. Таке тлумачення
ототожнює децентралізацію із самоврядуванням.
Пізніше вчені [3, с. 339] стали розглядати децентралізацію як розширення компетенцій місцевих адміністративних органів, що діють у межах своєї компетенції
самостійно та незалежно від центральної влади [4].
Провідна ідея децентралізації полягає в передачі
органам місцевого самоврядування компетенції для
розв’язання питань, пов’язаних із місцевими потребами. «Місцеві інтереси набагато краще можуть бути
оцінені на місцях, ніж центральною владою, яка задовольняє останні за вищу ціну, ніж при забезпеченні їх
місцевою владою [5, с.13]. Цю ж думку поділяв і відомий російській фінансист початку XX століття Д. Боголєпов, який зауважував, що «окрім тих функцій,
які держава виконує як єдине ціле, у кожній її частині
існує цілий ряд потреб, що не мають загальнодержавного інтересу, але є суттєво важливими для окремої
території. З одного боку, забезпечити задоволення таких інтересів держава не в змозі. З другого — на місцях
краще знають потреби й уподобання населення, тому
передача окремих функцій держави на локальний
рівень сприяє задоволенню інтересів жителів окремих
територій» [6, с.198].
Наведене вище свідчить, що більшість дослідників
під децентралізацією розуміли розширення прав і компетенцій місцевих органів управління у вирішенні питань локального значення.
З позиції розподілу функцій між рівнями управління виділяються такі види децентралізації: політичну, адміністративну й фінансову.
Політична децентралізація (англійське поняття є
синонімом французького «децентралізація») має на меті
делегування політичної влади утвореним напівавтономним субнаціональним органам управління, які мають
визначені права й політично підзвітні місцевим виборцям. Зрозуміло, що регіональні й місцеві органи управління не можуть бути повністю незалежними від
центрального уряду. Прихильники політичної децентралізації вважають, що вона забезпечує більшу поінформованість у процесі прийняття рішень і кращу

відповідність різноманітним інтересам суспільства.
Ефективність політичної децентралізації зумовлюється наданням територіальним колективам чітко визначених компетенцій, можливостями формувати свої
органи управління, обмеженням контролю за діяльністю місцевої влади з боку центральної.
Під адміністративною децентралізацією розуміють
передачу функцій управління центральними органами
влади місцевим, а також розширення повноважень
підпорядкованих органів управління [7, с.179]. Останню думку поділяє і О.С. Дрезденська [8, с. 21].
Адміністративна децентралізація поділяється на
власне децентралізацію та деконцентрацію. Деконцентрація означає передачу прав щодо прийняття відповідних рішень представникам центрального уряду на
місцях, а також розподіл влади в межах одного рівня
управління. Децентралізація ж (інколи використовується термін «адміністративна децентралізація») має на
меті передачу центральним урядом своїх повноважень
і прав на прийняття рішень місцевим органам самоврядування. Децентралізація й деконцентрація мають
низку спільних ознак, але є «двома різними видами
переміщення владних повноважень із центру на місця».
Британські вчені виділяють термін «деволюція».
Деволюція має регіональний характер та асоціюється
з передачею центральним урядом повноважень субнаціональним одиницям при збереженні суверенітету
центру. Деволюція поділяється на законодавчу (тобто
регіональній владі надається право приймати власні
закони) й адміністративну (передача субнаціональним
органам права реалізувати закони й політику, що встановлюється центральним урядом відповідно до специфіки певного регіону). Такі форми адміністративної децентралізації, як деконцентрація й деволюція, властиві й фінансовій децентралізації [8; 11; 12].
Розвиток ідей фінансової децентралізації та їх актуальність зумовило, по-перше, децентралізацію, яка була
потрібна для забезпечення ефективного надання послуг і
максимального їх наближення до населення, удосконалення системи управління, підвищення ефективності розв’язання завдань, що були передані на локальний рівень;
по-друге, назріла необхідність у фінансовій самостійності
органів місцевого самоврядування.
Фінансова децентралізація — це процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності
за їх використання між центральним і локальним рівнями управління. У зарубіжних країнах замість фінансової використовують термін фіскальна децентралізація. Основоположником останньої ідеї був американський економіст Ч. Тібо. На його думку, саме
фіскальна децентралізація дає змогу субнаціональним
органам управління отримувати автономію щодо
фінансування та забезпечення населення суспільними
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й громадськими послугами. Він довів, що лише при
фіскальній автономії субнаціональних органів управління публічні видатки відповідатимуть індивідуальним
уподобанням-споживачів згідно з їхніми потребами.
Гіпотеза Ч.Тібо (1956 р.) може бути сформульована так: «...при наличии большого числа территориальных единиц и интенсивной миграции населения бюджетная децентрализация способствует Паретто-улучшениям, так как она создает предпосылки для адекватного выявления предпочтений, касающихся общественных благ и наиболее полной реализации этих предпочтений» [Цит. по 19, с. 252: 20, с. 293 — 294]
Значний внесок у розвиток теорії фінансової децентралізації зробив англійській учений-економіст
В. Оутс. Він запропонував таке її визначення: «децентралізація — це право незалежного прийняття рішень
децентралізованими одиницями» [10, с. 115]. Регіональні й місцеві органи влади мають можливість самостійно приймати рішення щодо фінансових питань і
питань з управління територією.
Основні принципи класичної теорії податковобюджетної децентралізації були викладені Оутсом [21].
У його роботі проведено аналіз залежності можливих
інформаційних переваг децентралізації податково-бюджетної політики при наявності потенційних зовнішніх
ефектів (екстерналій), які могли б бути, точніше враховані у випадку централізованої політики. Головне
передбачуване ним правило децентралізації полягає в
тому, що за відсутності значних екстермалій податкових функцій і функцій виробництва чи фінансування
бюджетних витрат мають бути максимально децентралізовані для використання переваг локального волевиявлення виборців на основі новіших урахованих їх
переваг. Це правило пов’язане зокрема з дослідженнями Ч. Тібо. У цьому випадку концепція децентралізації належить, у першу чергу, до повноважень, пов’язаних з прийняттям рішень про фінансування витрат та отриманням доходів.
При обґрунтуванні питання забезпечення ефективності податково-бюджетної політики робиться висновок
про те, що субнаціональні бюджети повинні фінансуватися, наскільки це можливо, за рахунок податків, якими оподатковуються лише жителі регіону і які збираються тільки для них. При цьому необхідно, щоб витрати мали регіональний характер, а їх побічні ефекти для
інших регіонів були мінімальними.
Теоретичні засади податково-бюджетного федералізму В. Оутса, а в цьому випадку термін «федералізм»
застосовується стосовно країн, котрі є федераціями за
конституцією. Він використовується для того, щоб охарактеризувати багаторівневу систему органів влади, у
якій кожен рівень має власний бюджет і діє в межах
закріплених за ним бюджетних повноважень.
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За В. Оутсом децентралізація не впливає на рівень
витрат, але децентралізовано прийняте рішення стосовно постачання локального суспільного блага має бути
ефективнішим за централізоване або не поступатися
йому з погляду ефективності, тобто при децентралізації
доцільне зіставлення суспільних витрат і переваг від
надання благ на місцевому рівні. Цей висновок
В. Оутса ґрунтується на таких передумовах: блага, пов’язані з децентралізацією суспільних послуг, просторово обмежені; надання споживачами переваги приватним чи суспільним благам, а також їхнє ставлення
до різних суспільних благ неоднакове; реагування споживачів на «чинники бюджетної локалізації» мобільне. Якщо ці умови не виконуються, то, на думку
В. Оутса, підстав для децентралізації в умовах економічної ефективності немає.
Теорія фінансової децентралізації, як і будь-яка
інша, має свої позитивні й негативні сторони, на які
при її застосуванні необхідно звернути увагу. Головними перевагами децентралізації є насамперед краще
забезпечення потреб місцевого населення органами
місцевого самоврядування на локальному рівні. Крім
того, сприяння розвитку конкуренції між органами
місцевого самоврядування (в унітарних країнах, у
федеративних — між регіональним і місцевим рівнями управління), дає змогу громадянам самим обирати для своєї діяльності адміністративні послуги.
Мається на увазі різниця між послугами, що надаються на місцевому рівні, і ставками податків. Кожен споживач, змінюючи місце проживання, може
підібрати для себе найвигідніші послуги і плату за них
(ставки місцевих податків), знайти територію з кращим рівнем забезпечення послугами. Останнім часом
до переваг також належить створення механізму
врівноваження владних повноважень на різних рівнях
управління з метою запобігання їх втручанню в ринкові відносини.
Оскільки децентралізація передбачає розподіл
функцій, доречно вирішити, які з них варто передавати на місцевий рівень управління, а які — залишити
закріпленими за центральним. Р. Масгрейв [22] розробив класифікацію суспільних завдань, яка визначає
доцільність закріплення тих чи інших функцій за відповідними рівнями управління. На його думку, основною функцією місцевих органів має бути розподільна
функція, тобто головним їх завданням є забезпечення
місцевого населення суспільними товарами й благами відповідно до уподобань населення при максимальному ступені покриття тягаря фінансування, яке лягає
на бенефіціарів цих послуг.
У класичній теорії суспільного сектору виділяються його три основні функції (запропоновано
Р. Масгрейвом) [22; 19, с. 20 — 21]: стабілізаційна,
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перерозподільна та аллокаційна виробництва суспільних благ. Стабілізаційна функція передбачає, що макроекономічна стабілізація має бути централізованою,
оскільки пропозиція грошей визначається централізовано, регіональні економічні системи відкриті один для
одного та взаємозалежні, що не відворотно призведе
до виникнення екстерналій при децентралізованому
проведенні такої політики.
Перерозподільна функція передбачає, що регіональна самостійна політика вирівнювання (перерозподілу) доходів викликає у певної частини їх населення
стимули до міграції з одного регіону в інший (існують
докази «мобільності» бідних). Тому основні параметри перерозподільної політики мають визначатися централізовано, водночас частина перерозподільних
функцій може бути передана місцевій владі.
Аллокаційна функція передбачає, що децентралізоване виробництво суспільного блага буде ефективнішим ніж централізоване, якщо:
— вигода від його надання локалізується в основному на певній території;
— перевага стосовно блага здебільшого відрізняються між територіями, ніж в середині них;
— децентралізація не призводить до зростання
витрат його виробництва;
— фінансування блага здійснюються переважно
децентралізовано, тобто за рахунок тих, хто проживає
в певному регіоні.
Отже, проводячи політику фінансової децентралізації, досить важливим для країн є розподіл завдань між
різними рівнями управління. По-перше, потрібно чітко
визначити, які завдання доцільно закріпити за тим чи
іншим рівнем влади. По-друге, слід дотримуватися розподілу цих завдань на постійній основі. По-третє, з розмежуванням завдань значною мірою вирішується питання
поділу бюджетних видатків між рівнями управління.
Компетенції органів місцевого самоврядування у
кожній країні різні. Загальною тенденцією їх вирішення є
те, що місцева влада розв’язує питання, у яких зацікавлені безпосередньо місцеві жителі. Так, органи місцевого самоврядування надають транспортні послуги, послуги з водопостачання, вивезення сміття, охорони здоров’я, упорядкування вулиць, початкової освіти тощо.
Делеговані державою повноваження встановлюються в законодавчому порядку центральним урядом
і передбачають відповідну передачу фінансових і матеріальних ресурсів. При цьому виконання цих обов’язків підконтрольне державі. Делегування повноважень — найпоширеніша форма фінансової децентралізації й може здійснюватися в договірній формі (на
підставі угоди сторін) чи на підставі прийняття відповідних актів (делеговане законодавство).
Повноваження органів місцевого самоврядуван-

ня щодо встановлення джерел доходів передбачають
бюджетну самостійність, самостійність щодо встановлення комунальних тарифів і податків. Під бюджетною
самостійністю розуміють право органів місцевого самоврядування мати власний бюджет, самостійно його
розглядати й затверджувати місцевий бюджет. Самостійність установлення комунальних тарифів — це
право місцевої влади проводити власну тарифну політику щодо комунальних платежів.
Податкова самостійність передбачає право встановлення місцевих податків і їх ставок, пільг і визначення
податкової бази. Фіскальна автономія залежить від ролі
субнаціональних органів управління в економічній системі держави. Якщо органи місцевого самоврядування
проводять політику, що розроблена вищими органами
управління, то потреби в фіскальній автономії немає. Коли
ж локальний рівень управління здійснює власні видаткові програми, а також самостійно визначає обсяг і якість
державних послуг, що ним надаються, то неможливість
органів місцевого самоврядування впливати на податкові ставки призведе до неможливості впливу на доходи
місцевих бюджетів.
Важливим показником фінансової автономії є
коефіцієнт податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці. Цей показник використовується в практиці багатьох зарубіжних країн. Він
розраховується таким чином. Спочатку визначається
податкоспроможність територіальної громади (адміністративно-територіальної одиниці.) Податкоспроможність території — це показник, який характеризує
абсолютний обсяг ВВП, що виробляється в її межах
на душу населення і який може бути об’єктом комунального оподаткування. Потім так само розраховується
показник середньої податкоспроможності в масштабах усієї держави як частка ВВП на душу населення,
що може бути об’єктом комунального оподаткування.
Співвідношення між податкоспроможністю окремої території та середньою податкоспроможністю в межах
країни є коефіцієнтом податкоспроможності. Цей коефіцієнт може бути більшим або меншим від одиниці.
Якщо територія має коефіцієнт менший за 1, то така
територія отримує фінансову допомогу в процесі фінансового вирівнювання. Якщо цей коефіцієнт на території
більший за 1, то вона є фінансовим донором.
Отже, рівень фінансової автономії окремої території залежить від її податкоспроможності. Території з
малою податкоспроможністю, так звані бідні території,
мають об’єктивно зумовлений низький рівень фінансової автономії. І навпаки, території з високою податкоспроможністю, або, як їх ще називають, «багаті»
території, мають вищий рівень фінансової автономії.
Це ж стосується і територій, що мають податкоспроможність на рівні середніх показників.
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Коефіцієнт податкоспроможності є показником
автономії місцевого органу влади від заходів фінансового вирівнювання його доходів і видатків, які
здійснюються центральною владою.
Обов’язки щодо видатків передбачають зобов’язання органів місцевого самоврядування в межах
своїх функцій самостійно визначати склад цих видатків
і здійснювати їх із місцевих бюджетів.
Розподіл функцій між бюджетами певною мірою
залежить від державного устрою країни. Саме державний устрій лежить в основі побудови бюджетної
системи країни, визначає кількість її рівнів. Наявність
двох чи більше рівнів бюджетної системи потребує
поділу бюджетів на державний і місцеві. У федеративних країнах останні поділяються на бюджети субнаціонального рівня (штати — у США, землі в Німеччині, кантони в Швейцарії) і власне органів місцевого
самоврядування. Політика фінансової децентралізації
визначає взаємовідносини між цими бюджетами щодо
розподілу доходів і видатків, відповідальності й надання міжурядових трансфертів.
Країни з федеративним державним устроєм проводять політику фіскального федералізму — вищої
форми фінансової децентралізації. Він означає розподіл
повноважень між федеральною владою й владою територіальних одиниць у фінансовій сфері, що ґрунтується на законодавче закріплених нормах. Принципи фіскального федералізму останнім часом дедалі
ширше застосовують унітарні держави.
На досягнення оптимального розподілу функцій
між різними еталонами влади, який би забезпечив ефективне використання обмежених фінансових ресурсів,
спрямований бюджетний федералізм, його теорію розробляють зокрема російські вчені. Так, Л.І. Якобсон
вважає, що «Бюджетный федерализм предполагает хотя
бы некоторую долю самостоятельности не только в определении потребностей в общественных благах, но и
в изыскании ресурсов для их удовлетворения. Лишь
тогда можно говорить об относительной независимости бюджетной политики» [20, с. 288].
Бюджетний федералізм передбачає проведення
бюджетної децентралізації, основною метою якої є покращення якості суспільних послуг, що надаються громадянам за рахунок коштів державних і місцевих бюджетів [26, с. 264].
За змістом бюджетна децентралізація — це передача повноважень [26, с. 264].
Проте відомий дослідник західної фінансової думки В.Л. Андрущенко пропонує, на нашу думку, найточніше визначення цього явища [23; 24]: «бюджетний федералізм — це законодавчо закріплена стратегія розподілу функціональних повноважень та відповідальності державної, регіональної, місцевої влади з
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компромісним розмежуванням на цій основі доходів і
видатків між ланками бюджетної системи на засадах
політичної діяльності, соціальної етики, міжрегіональної й міжнаціональної солідарності».
Таке визначення підкреслює багатофункціональну природу бюджетного федералізму, поняття якого
охоплює широке коло політичних, економічних і фінансових питань. Важлива функція бюджетного федералізму — за адекватних пропорцій розподілу зібраних
податків забезпечити витрату завжди обмежених бюджетних коштів на тому рівні державної влади, де вони
дають максимальний ефект.
Бюджетний федералізм (точніше було б назвати
фіскально-бюджетним федералізмом) означає пряме зарахування податків за встановленими однаковими квотами в бюджети трьох рівнів за належного фінансування
потреб усіх бюджетів. Правильно побудований бюджетний федералізм має регулюючий характер, тому що дає
змогу оптимізувати зіставлення потреб територій з їхніми
фінансовими можливостями. На противагу цьому у випадку застосування дозвільних чи розподільчих форм
надання бюджетних ресурсів в умовах їх хронічного
дефіциту об’єктивно формуються передумови для корупції. Нераціонально організовані відносини бюджетного
федералізму спричиняють ситуації, коли місцева влада
не бачить для себе фінансової вигоди від економічного
піднесення регіонів, якими вона управляє.
За класифікацією, запропонованою спеціалістами Міжнародного фонду, залежно від форми політичної взаємодії і ступеня фінансової самостійності ланок бюджетної системи склалися три типи міжбюджетних відносин:
— класичний федералізм (США);
— кооперативний федералізм (ФРН);
— режим адміністративної опіки над органами
місцевого самоврядування (Франція, Скандинавські
країни) [25, с. 553].
Важливим призначенням бюджетного федералізму є забезпечення витрат завжди обмежених коштів
на тому рівні центральної влади, де вони дають максимальний ефект за умови адекватних пропорцій розподілу зібраних податків.
В Україні вперше децентралізація згадується в
Конституції Української Народної Республіки від 29
квітня 1918 року, у якій зазначалося, що, «не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям,
волостям і громадам права широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралізації».
У 1991 році, після проголошення незалежності, в
Україні постали питання запровадження політики децентралізації, у тому числі й фінансової. Цей процес пов’язаний із значними труднощами правового, економічного, організаційного й кадрового характеру.
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Оцінювання рівня фінансової децентралізації доцільно проводити такими показниками: коефіцієнт
фінансової децентралізації доходів, коефіцієнт фінансової децентралізації витрат, коефіцієнт фінансової децентралізації ланок місцевих бюджетів (АР Крим, областей, міст, районів у містах, районів, селищ і сіл) та
узагальнюючий коефіцієнт фінансової децентралізації.
Для визначення їх розміру можна застосувати такі
методичні підходи:
1) коефіцієнт фінансової децентралізації за доходами зведеного бюджету України (КФДд.б) розраховується за такою формулою:
КФДд.б. = Д м.б. ,
(1.1)
Д з.б.
де Д м.б. — доходи місцевих бюджетів України, грн.;
Д з.б. — доходи зведеного бюджету України, грн.
2) коефіцієнт фінансової децентралізації за витратами зведеного бюджету (КФД в.б) розраховується
за формулою:
КФДв.б. = В м.б. ,
(1.2.)
В з.б.
де В м.б. — витрати місцевих бюджетів України, грн.;
В з.б. — доходи зведеного бюджету України, грн.
3) коефіцієнт фінансової децентралізації ланок
місцевих бюджетів розраховується за формулами:
а) областей, АР Крим
КФДАРК або обл. = Д б.о. або б. АРК ,
(1.3)
Д м.б.
де Д б.о. або б. АРК — доходи бюджетів області
чи АР Крим;
б) районів, міст, селищ і сіл:
КФД р., м., с. = Д р.,м.,с ,
(1.4)
Д м.б.
де КФД р., м., с. — доходи бюджетів району чи міста,
селища, села.
в) зведена формула:
КФД р., м., с. = Д р.,м.,б ,
(1.5)
Д м.б.
де Д п.м.б. — доходи певного рівня місцевих
бюджетів.
4) узагальнюючий коефіцієнт фінансової децентралізації (КФДу) можна розрахувати за формулою:
КФДу = КФД д.б. + КФД в.б. , (1.6)
2
або КФД р.м.б. = КФД обл.+...... + КФД р. + КФД с. . (1.7)
n

де n — кількість рівнів місцевих бюджетів.
Висновки. Отже, ресурси суспільного сектору
перебувають в розпорядженні не тільки центральних,

але й територіальних (місцевих) органів. Для виконання своїх функцій кожен з них розпоряджається бюджетом. Між бюджетами різних рівнів на практиці має
місце складна система взаємовідносин. Об’єднати ці
взаємовідносини та визначити шляхи їх формування
відповідно до принципу ефективності покликана теорія фінансової (бюджетної) децентралізації (федералізму). Для її здійснення необхідно, щоб місцеві бюджети мали відповідні доходи, серед яких визначальне
значення мають фіскально-податкові доходи.
У загальному фонді місцевих бюджетів переважають закріплені доходи над власними (у співвідношенні
85 до 15 %), що може суперечити принципам бюджетного федералізму й бюджетної децентралізації. Невелика
частина власних доходів свідчить про неможливість певною мірою задовольняти всі різноманітні потреби, які
виконуються на місцевому рівні та пов’язані зі створенням нормальних умов для життєдіяльності громадян.
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Бикадорова Н. О. Фінансова децентралізація
місцевого самоврядування
У статті обґрунтовано місце та значення податкових доходів у фінансовій децентралізації місцевого самоврядування, визначено важливий показник
фінансової автономії — коефіцієнт податкоспромож-

ності адміністративно-територіальної одиниці, запропоновано оцінювання рівня фінансової децентралізації за допомогою таких показників: коефіцієнт
фінансової децентралізації доходів, коефіцієнт
фінансової децентралізації витрат, коефіцієнт
фінансової децентралізації ланок місцевих бюджетів
(АР Крим, областей, міст, районів у містах, районів,
селищ і сіл) та узагальнюючий коефіцієнт фінансової
децентралізації.
Ключові слова: децентралізація, місцеві органи,
місцеве самоврядування, бюджетна самостійність,
податкова самостійність.
Быкадорова Н. А. Финансовая децентрализация местного самоуправления
В статье определено место и значение налоговых
доходов в финансовой децентрализации местного самоуправления, исследован важный показатель финансовой автономии — коэффициент налогоспособности административно-территориальной единицы, предложена оценка уровня финансовой децентрализации
с помощью следующих показателей: коэффициент
финансовой децентрализации доходов, коэффициент
финансовой децентрализации расходов, коэффициент
финансовой децентрализации звеньев местных бюджетов (АР Крым, областей, городов, районов в городах, районов, поселков и сел) и обобщающий коэффициент децентрализации .
Ключевые слова: децентрализация, местные органы, местное самоуправление, бюджетная самостоятельность, налоговая самостоятельность.
Bikadorova N. O. Financial decentralization of
local self-government institutions
The article is devoted to define the role of tax
revenues in the financial decentralization of local selfgovernment institutions. It was investigated an important
index of financial autonomy — index of taxability of
administrative-territorial unit, it was proposed an
estimation of the level of financial decentralization by such
indexes as index of financial decentralization of revenues,
index of financial decentralization of expenditures, index
of financial decentralization of links of local budgets and
generalized index of decentralization.
Key words: decentralization, local government, local
self-government institutions, budget independence, tax
independence.
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ВПЛИВ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА ВИБІР МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ
Вступ. На сьогоднішній день головним завданням
кожного підприємства, яке займається виробництвом товару, є потреба задовольнити попит споживача, що є
ефективною заставою його діяльності на ринку. Підприємства, які прийняли маркетингову концепцію господарювання, перш ніж приступати до виробництва продукції
певного виду, ретельно вивчають ринок: потреби споживача, попит на свою продукцію залежно від етапу його
життєвого циклу, вимоги до якості, прогноз обсягу продажу, можливості конкурентів та ціни на аналогічну продукцію тощо. І тільки після проведених маркетингових
досліджень підприємство починає аналіз своїх можливостей у частині необхідних обсягів продажу, можливих
витрат виробництва. Лише в результаті таких дій підприємство досягає певних успіхів.
Постановка проблеми в загальному вигляді та
її зв’язок з важливими науковими та практичними
завданнями. Товар є основним та ефективним засобом дії на ринок та джерелом прибутку будь-якого
підприємства, а тому виробнику слід враховувати і процеси життєвого циклу товару. Поява розриву між стадіями життєвого циклу товару в часі часто призводить до
втрати підприємством позицій на ринку, зниження його
економічних показників і навіть можливого банкрутства.
Для того, щоб уникнути різних негативних моментів, у
цій статті розглянуто детально та поетапно процес ЖЦТ,
стратегії й тактики ринкової поведінки та можливості покращення ефективності діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні напрацювання з питань впливу життєвого циклу товару на вибір маркетингової стратегії висвітлювалися в роботах провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких найсуттєвіші доробки мають Т. Амблер [1], Є.П. Голубков [5], Д. Джобер [7],
Діксон Пітер [8], Є. Діхтль [14], Х. Швальбе [13],
Ж.-Ж. Ламбен [12], Р.Р. Макконелл та інші.
Постановка завдання. «Життя» товару на ринку називається «життєвим циклом товару» (ЖЦТ).
Завдяки правильному застосуванню кожного етапу
життя товару підприємство може досягти гарних результатів. Метою дослідження є детальне вивчення
процесу життєвого циклу товару та вміння правильно
вираховувати динаміку й тривалість життя товару на
ринку. Кожному етапу ЖЦТ відповідає певна стратегія товаровиробника.

Саме від правильного застосування кожного етапу, вибору стратегії та тактики ринкової поведінки,
вміння виявляти та задовольняти потреби споживача,
розробки та впровадження нового товару на ринку,
який буде користуватися попитом, буде залежати прибутковість підприємства.
Результати. Різні товари мають різний життєвий
цикл: від декількох днів до десятків років.
ЖЦТ складається з етапів, кожний з яких вимагає від підприємства відповідної стратегії і тактики
ринкової поведінки [9; 15].
Стратегія складається з напрямків і заходів щодо
реалізації цілей товаровиробника у кожному окремому ринку (сегменту ринку) і кожному товару на певний період часу (середньої тривалості, довготривалий
і перспективний). Стратегія маркетингу розробляється на основі досліджень ринкової кон’юнктури, вивчення товарів, покупців, конкурентів тощо.
Маркетингові стратегії можуть бути орієнтованими на максимум ефекту незалежно від ступеня ризику; мінімум ризику без очікування великого ефекту,
комбінації двох попередніх напрямків.
Тактика ринкової поведінки включає заходи з
реалізації цілей товаровиробника на кожному ринку і
по кожному товару в конкретний період часу (короткотерміновий) на основі вибраної стратегії й оцінки
поточної ринкової ситуації. При цьому завдання
підприємства постійно корегуються залежно від зміни
кон’юнктурних та інших факторів (до яких належать
індекс цін, загострення конкурентної боротьби, сезонне
падіння попиту, зменшення інтересу покупців до
товару) [1; 3].
Життєвий цикл товару, як правило, включає декілька етапів (стадій):
— дослідження й розробка товару;
— впровадження;
— ріст обсягів продажу;
— зрілість;
— спад.
Залежно від етапу ЖЦТ змінюються затрати
підприємства на виробництво товару і обсяг прибутку, стають іншими ступінь конкуренції й ціна товару,
поведінка покупців і диференціація випущених товарів.
Перший етап — дослідження і розробка товару. Життя товару починається задовго до його народ-
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ження як товару — в ідеях, розробках, експериментах. І це як мінімум на 50 % визначає подальший успіх
або невдачі товаровиробника на ринку. Для
підприємств цей етап створення товару — це тільки
витрати й можливі майбутні доходи.
Другий етап — упровадження (виведення на ринок). Товар починає находити в продаж. Процедура
виведення товару на ринок вимагає часу, і збут в цей
період росте повільно. Повільний ріст може пояснюватись такими чинниками:
— затримками з розширенням виробничих потужностей;
— технічними проблемами;
— затримками з доведенням товару до споживачів, особливо при налагодженні необхідного розподілу через різні роздрібні торгові точки;
— небажанням клієнтів відмовлятися від звичних схем поведінки.
У випадках з дороговартісними новинками ріст
збуту стримується і рядом інших факторів, таких, як
незначна кількість покупців, здатних сприймати товар
і дозволити собі його придбати.
Підприємство на цьому етапі отримує незначну
суму прибутку через високі затрати на виробництво.
Третій етап — ріст. Якщо новинка задовольняє
інтереси ринку, збут починає значно рости. До активних покупців, які неодноразово купують новий товар,
приєднується велика кількість інших. Реклама допомогла поширити відомості про те, що на ринку з’явився новий гарний товар. У процесі обробки технології його висока якість стала стійкою. З’являються
модифікації товару всередині підприємства, чому
сприяє поява товарів-конкурентів. Отримання прибутку й означає початок етапу росту.
Четвертий етап — зрілість. Товар випускається
великими партіями за відробленою технологією з підвищеною якістю. Йде більш повільне, ніж на етапі росту,
але неухильне збільшення обсягу продажу до його максимального значення. За тривалостю цей етап звичайно довший за попередні і ставить складні завдання в
галузі управління маркетингом. Більшість наявних на
ринку товарів перебувають як раз на етапі зрілості. Стає
більш гострою конкуренція в галузі цін, аналогічних
товарів, з’являються оригінальні розробки конкурентів.
Для утримання конкурентних позицій необхідні покращені варіанти товару, що в більшості випадків відвертає значні кошти. Попит на товар став масовим, люди
купують його повторно й багаторазово.
П’ятий етап — спад. Врешті-решт збут певної різновидності або марки товару все-таки починає падати. Це
свідчить про «поважний» вік товару, коли він вступає
в завершальну стадію існування — спад, що характеризується його відходом з ринку. Падіння збуту може
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бути повільним або стрімким. Збут може впасти до нульової відмітки, може впасти до низького рівня і залишатися на ньому протягом багатьох років [8 — 11].
Кожному етапу ЖЦТ відповідає певна стратегія
товаровиробника.
Від моменту зародження ідеї про товар і до запуску його у виробництво величезне значення і зміст
роботи маркетингової служби підприємства полягають у тому, щоб постійно посилювати просування товару різноманітною ринковою інформацією.
Отже, з’явилася ідея товару. Якими ж повинні
бути перші кроки маркетолога? Насамперед ринковий
аналіз з метою пошуку відповідей на питання: чи потрібний такий товар споживачу і як ринок прийме його?
Якщо відповіді позитивні, починається втілення ідеї в
ескізний проект. На цьому етапі ЖЦТ важливо глибоке усвідомлення істини: «Не намагайся продати те, що
ти можеш робити, а роби те, що ти можеш продати».
І як не болісно це для дослідника, він повинен бути
інтелектуально мобільним [5].
Після схвалення товару починається етап втілення
його на ринок. Стратегічні й тактичні завдання підприємства полягають у формуванні попиту на товар, який
прямо залежить від рівня ціни. Можна встановити високу «престижну» ціну, орієнтуючи покупця на новизну й особливу корисність товару для нього. Можливе
встановлення максимально низької ціни для прискорення продажу й розширення ринкового сегмента.
За допомогою маркетингу вирішуються проблеми,
як краще повідомити потенційним покупцям про переваги товару, якими каналами збуту скористатися для його
реалізації, як вибрати оптимальний момент виходу на
ринок, як передбачати варіанти поведінки конкурентів.
Якщо ця стадія проходить нормально, то саме
збільшення попиту на товар веде до росту його продажу й долі ринку, контрольованої виробником.
Підприємству вигідно продовжити цей етап. Це означає, що всі зусилля необхідно направити на збільшення тривалості часу росту обсягу реалізації [2 — 3; 6].
Для того, щоб максимально розтягнути період
швидкого росту ринку, підприємство може використати декілька стратегічних підходів:
— підвищити якість нового товару, надати йому
додаткових властивостей, випустити його нові моделі;
— проникнути в сегменти ринку;
— використати нові канали розподілу;
— переорієнтувати частину реклами з розподілу усвідомленості про товар на стимулювання його придбання;
— своєчасно знизити ціни з метою залучення додаткового числа покупців.
Усі ці підходи можна об’єднати у три напрямки:
модифікація ринку, модифікація товару, модифікація
комплексу маркетингу.
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Модифікація ринку полягає в пошуку нових
сегментів ринку і нових користувачів з метою збільшення обсягу продажу існуючого товару. Одночасно з
цим вишиковуються способи стимулювання більш активного споживання товару існуючими клієнтами. Наприклад, препозиціювання товару так, щоб він опинився більш привабливим для швидше зростаючого
або більш великого сегменту ринку [1 — 2].
Суть модифікації товару полягає в тому, що товаровиробник може модифікувати характеристики
свого виробу (такі, як рівень якості, властивості або
зовнішнє оформлення), щоб залучити нових покупців
та інтенсифікувати споживання.
Мета стратегії покращення якості товару —
удосконалити такі функціональні характеристики товару, як довговічність, надійність, швидкість, смак.
Цей підхід ефективний у таких випадках:
— якщо якість товару піддається покращенню;
— коли покупці вірять твердженням про покращення якості товару;
— якщо достатньо велика кількість покупців хочуть покращення якості товару.
Мета стратегії покращення властивостей товару — надати йому нових якостей, які зроблять його
більш універсальним, безпечним і зручним.
Мета стратегії покращення зовнішнього оформлення товару — підвищити його привабливість [5 — 7].
Модифікація комплексу маркетингу полягає в
тому, щоб підприємство, окрім іншого, повинно намагатися стимулювати збут за допомогою одного або декількох елементів комплексу маркетингу. Для залучення
нових покупців і переманювання клієнтури конкурентів
можна знизити ціну, спробувати розробити більш дійову рекламу, застосувати активні прийоми стимулювання збуту (наприклад, укладення пільгових угод з продавцями, випуск купонів, що дають право на невелику
знижку з ціни, поширення сувенірів, проведення конкурсів, ярмарок, лотерей). Можна скористатися деякими ринковими каналами, особливо якщо вони переживають період росту, або запропонувати нові чи вдосконалені види послуг [4; 10].
На стадії зрілості виробник повною мірою використовує методи цінової конкуренції, посилює рекламну діяльність, роблячи акцент на масового покупцяконсерватора. Необхідний пошук додаткових ринків
для нового товару й нових покупців.
Збереження у своїй номенклатурі товару, що вступив у стадію спаду (старіння), може опинитися для
підприємства надзвичайно втратним. Такий товар може
забирати надто багато часу: він часто потребує коригування ціни й переоцінки товарно-матеріальних запасів.
Вартість його виробництва висока, адже він вимагає і
реклами, і уваги продавців, а кошти і сили, можливо,

доцільніше було б віддати на організацію виробництва
нових, більш прибуткових товарів. Сам факт падіння
успіху цього товару може викликати у споживачів вагання по відношенню до товаровиробника в цілому.
Але значні неприємності можуть очікувати виробника в майбутньому: нчерез несвоєчасне припинення виробництва, «старіючі» товари заважають початку енергійних пошуків їх заміни. Такі товари підривають рентабельну діяльність сьогодні й послаблять
позиції виробника в майбутньому [9; 12].
З урахуванням усіх цих міркувань підприємство
повинно приділяти більше уваги своїм товарам, що
перебувають на останньому етапі свого ЖЦТ: у першу чергу, необхідно виявляти товари, що вступили у
стадію спаду, за допомогою регулярного аналізу показників їх збуту, частки ринку, рівня витрат і рентабельності. Наступним кроком є пошук варіантів продовження життя товару (рис. 1):
1). Можна спробувати продовжити життя старіючому товару за рахунок інтенсивної реклами, зміни його упаковки, маневрування цін, реорганізації системи збуту.
2). Можна спиратися на прихильних цьому товару споживачів, допродати товар і «вижати» весь прибуток, що залишився, різко скоротивши затрати на виробництво і збут.
3). Можна припинити випуск товару, зняти його з
продажу, але не варто поспішати: спочатку слід знімати з
продажу найбільш неходові представники товару з метою
більш виграшного показу товару, що залишився.
Основні характеристики кожного етапу ЖЦТ і
відповідна реакція виробників наведені в таблиці 1 [14].
Облік ЖЦТ дозволяє оцінювати його конкурентоздатність в динаміці, що особливо важливо при розробці товарів-аналогів і принципово нових товарів.
Якщо передбачається почати розробку якого-небудь
товару, необхідно насамперед визначити, на якій стадії
життєвого циклу перебувають його аналоги, уже представлені на ринку. Включаючись у виробництво товару,
що вступив у стадію зрілості, можна опинитися на ринку в той момент, коли починається спад попиту на нього.
З іншого боку, неправильно визначивши стадію
росту товару-аналога, можна упустити можливість
збільшення об’єму продажу.
Таких підводних каменів немало, і їх необхідно обходити, правильно враховуючи динаміку і тривалість ЖЦТ.
Не менш серйозною помилкою є ігнорування
життєвого циклу при розробці стратегії оновлення асортименту продукції підприємства. Не можна допускати, щоб обсяги продажу значно знижувались. Це означає втрату рентабельності [15; 16].
Висновки. Необхідно підтримувати обсяг продажу на певному, досить стабільному рівні. Для цього слід забезпечити впровадження й ріст модифікова-
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Рис. 1. Різні методи продовження життєвого циклу товару
Таблиця 1
Характеристика етапів ЖЦТ і основні стратегічні зусилля товаровиробника
Етап виведення на
ринок

Етап росту

Етап зрілості

Слабкий
Мізерний

Швидко зростаючий
Максимальний

Повільно зро стаючий
Падаючий

Масовий ринок
Постійно
зростаюче

Масо вий ринок
Велике

РЕАКЦІЯ ВИРОБНИКІВ У ВІДПОВІДЬ
Основні стратегічні
Ро зширення р инку
зусилля

Проникнення
вглиб ринку

Відстоювання своєї
частки ринку

Підвищення
рентабельності
виробництва

Розподіл товару
Ціна
Товар

Інтенсивний
Трохи нижча
Удосконалений

Інтенсивний
Найнижча
Диференційо ваний

Селективний
Зростаюча
Підвищеної
рентабельності

ХАРАКТЕРИСТИКА
Збут
Прибуток
Споживачі
Число конкур ентів

Любителі ново го
Невелике

Нерівномірний
Висо ка
Основний варіант

ного або нового товару, розробленого дослідниками
до початку спаду вихідного товару. Щоб досягти стабільності продажу, розробку нового товару необхідно
почати ще до того, як попередній товар вступить у
стадію зрілості. В іншому випадку безповоротно будуть втрачені час і конкурентоздатність товару.
Благополуччя підприємства надійно забезпечується тільки тоді, коли життєві стадії різних товарів, що
випускаються ним, перекривають один одного. Це означає, що ще до моменту насичення ринку одним товаром на нього повинен бути введений вже інший, новий
товар. Поява розриву між стадіями в часі часто призводить до втрати підприємством позицій на ринку, зниження його економічних показників і навіть можливого банкрутства. А тому виробнику й спеціалістам-марЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

Етап спаду

Падаючий
Низ ький
або
нульовий
Відстаючий
Спадне

кетологам, менеджерам потрібно врахувати позитивні і
негативні моменти щодо ЖЦТ та прийняти всі заходи,
завдяки яким покращиться попит на конкурентоздатну
продукцію та збільшиться прибутковість підприємства.
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Ляхта О. В. Вплив життєвого циклу товару
на вибір маркетингової стратегії
У статті детально розглянуто вивчення процесу
життєвого циклу товару та вибору маркетингової стратегії й тактики. Проаналізовано основні причини кризових ситуацій щодо діяльності підприємства та запропоновано методи, що дозволяють підвищити ефективність господарської діяльності підприємства в умовах жорсткої економічної конкуренції. Саме від правильного застосування кожного етапу ЖЦТ, вибору
стратегії та тактики ринкової поведінки, уміння виявляти та задовольняти потреби споживача, розробки та
впровадження нового товару на ринку, який буде користуватися попитом, буде залежати прибутковість та
покращення ринкових позицій підприємства.
Ключові слова: життєвий цикл товару, маркетингова стратегія, тактика, ринок виробника, модифікації

товару, етапи ЖЦТ, упровадження, зростання, зрілість,
спад попиту на товар, комплекс маркетингових послуг, розподіл товару, споживчі властивості, якість,
стратегічні підходи, модифікація ринку, модифікація
комплексу маркетингу.
Ляхта О. В. Влияние жизненного цикла товара на выбор маркетинговой стратегии
В статье рассмотрено процесс ЖЦТ, выбора маркетинговой стратегии и тактики. Охарактеризовано основные причины кризисных ситуаций деятельности предприятия и предложено методы, улучшения эффективности деятельности предприятия в условиях жесткой экономической конкуренции. От правильного использования каждого этапа ЖЦТ, выбора стратегии и тактики поведения на
рынке, умение учитывать желания потребителя, разработки и использования нового товара на рынке, который будет пользоваться спросом, будет зависеть прибыльность
и улучшение позиций предприятия на рынке.
Ключевые слова: жизненный цикл товара, маркетинговая стратегия, тактика, рынок производителя, модификация товара, этапы ЖЦТ, внедрение, повышение,
зрелость, спад спроса на товар, комплекс маркетинговых услуг, распределение товара, потребительские свойства, качество, стратегические подходы, модификация
рынка, модификация комплекса маркетинга.
Lyakhta O. V. Influence of vital process of the
goods on the choice of marketing strategy
The article also opens an investigation of goods’
vital cycle process and a choice of marketing strategy
and tactics. The main reasons of crisis situations have
been analyzed according to enterprise’s activities and
methods that allow improving of enterprise’s activity
effectiveness in conditions of strict economic competition
have been suggested, too. Bu the right usage of an every
stage of the vital process of the goods, a choice of strategy
and tactics of the marketing behavior, skills of opening
and satisfying of costumers needs, elaboration and
introduction of new goods on the market which would
be profitable, the increasing and improving of enterprise’s
marketing positions will be depended upon.
Key words: the international marketing, marketing
strategy, the market of the manufacturer, economic
process, the marketing complex, the combined complex,
traditional marketing, marketing, Goods life cycle,
marketing strategy, tactics, the market of the
manufacturer, goods updating, stages ЖЦТ, a complex
of marketing services, quality, consumer properties,
market updating, updating of a complex of marketing.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. Безперервна конкурентна боротьба між економічними суб’єктами різних
рівнів з роками стає все сильнішою. Здійснюючи інноваційну діяльність, підприємства-учасники національного ринку конкурують одне з одним і в певному розумінні самі з собою. У процесі розвитку міжнародної торгівлі до конкурентної боротьби на ринках
більшості країн світу приєдналися фірми-експортери.
Підприємства розвинутих держав і тих, що розвиваються, шукаючи нові ринки збуту, намагаються запропонувати товари й послуги, що будуть здатні якнайповніше задовольнити потреби споживачів.
Ця здатність закладена в поняття конкурентоспроможності, яке в сучасному контексті стає все актуальнішим. Підприємства, які є конкурентоспроможними на
зарубіжних ринках, — це, безумовно, один з найважливіших елементів, що забезпечують економічний добробут будь-якої країни. Тому, усвідомлюючи цю істину,
уряди держав цілеспрямовано діють в напрямку забезпечення таких умов, які б дозволили національним виробникам успішно конкурувати з іноземними. Так, державне регулювання, спрямоване на підвищення конкурентоспроможності місцевих фірм, має сьогодні систематичний, стратегічний характер у багатьох країнах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняттям конкуренції, конкурентних переваг, конкурентоспроможності присвятили свої роботи зарубіжні економісти П. Хайне [1], А. Курно [2], Е. Чемберлін [3]. Особливе значення мають видатні роботи американського вченого М. Портера, який присвятив пильному вивченню
цих питань декілька десятиліть [4; 5; 6]. Серед українських економістів проблемами конкурентоспроможності
зацікавлені Л.Л. Антонюк [7], С.Ю. Хамініч [8], І.С. Піддубний [9], Т.І. Гончарук [10], А.І. Пляскіна [11],
С.І. Савчук [12] та ін. Поширеними темами для дослідження є конкурентоспроможність підприємства і шляхи
її підвищення з урахуванням специфіки галузі; національна конкурентоспроможність і механізми підвищення конкурентоспроможності економіки України.
Останні роки в публікаціях стала дуже помітною
тема державної стратегії з формування конкурентоспроможної економіки на всіх її рівнях, співробітництва
бізнесу з державою в питаннях її забезпечення [8; 13;
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

14]. Державне регулювання намагається охопити рівні
окремих товарів, підприємств, а також вищі рівні —
галузевий і загальнонаціональний. Але в цьому процесі спостерігаються такі очевидні труднощі, як брак
взаємоузгодженості та комплексності на тлі обмеженості фінансових та кадрових ресурсів. Тому й постає окреме завдання — розробити методику визначення пріоритетних галузей на основі теорії конкурентоспроможності, яку можна було б використати при
формуванні стратегії підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України.
Мета статті — формулювання теоретичних засад розробки конкурентної стратегії національної економіки на існуючому теоретичному базисі.
Виклад основного матеріалу. Теорія конкурентоспроможності не так давно оформилася в самостійну
галузь наукового знання. Її категоріальний апарат перебуває на стадії розвитку, адже її ключові поняття — конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги — мають цілий ряд визначень, демонструючи різноманітність можливих підходів до цієї проблеми. Не є виключенням і національна конкурентоспроможність.
Найфундаментальніше поняття національної конкурентоспроможності розкривається М. Портером.
Праці Портера мають практичну спрямованість: вони
орієнтовані на їхнє застосування менеджерами, представниками урядів в управлінській діяльності. М. Портер стверджує: «Єдина розумна концепція конкурентоспроможності на національному рівні — це продуктивність» [12, с. 168].
Існуючі дефініції поняття національної конкурентоспроможності висвітлюють різні методологічні підходи до національної конкурентоспроможності. Наприклад, автори Світового щорічника конкурентоспроможності (World Competitiveness Yearbook) пропонують таке
визначення [12, с. 170]: «Конкурентоспроможність націй
виявляється в тому, що нації створюють і підтримують
середовище, що забезпечує конкурентоспроможність
їхніх підприємств». Таке визначення безпосередньо
розкриває підхід, що використовується авторами для
складання Щорічника. Рада США з конкурентоспроможної політики (US Competitiveness Policy Council)
визначає конкурентоспроможність національної еконо-
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Рис. 1. Фактори зовнішнього середовища галузі

міки як «здатність виробляти товари та послуги, які задовольняють вимогам міжнародних ринків, при забезпеченні зростаючого і стійкого рівня життя своїх громадян на довгостроковій основі» [12, с. 177]. У цій
дефініції містяться всі необхідні акценти, які можна сумувати: 1) відкритість країни для міжнародної конкуренції; 2) досягнення головної мети функціонування економічної системи, яка полягає в досягненні високого й
постійно зростаючого рівня життя для своїх громадян
(вимога, сформульована М. Портером); 3) урахування
довгострокової перспективи.
Деякі економісти вважають таке визначення недостатньо точним, бо бачать у ньому деяке дублювання: перша умова є необхідною, але недостатньою для
виконання другої, вона є інструментом для реалізації
головної мети функціонування національної економіки, яка міститься в другій умові [12, с. 177].
Для усунення цього дискусійного моменту ми
можемо скоригувати визначення, синтезувавши його
таким чином: національна конкурентоспроможність —
це здатність національної економіки, функціонуючої в
умовах відкритості для міжнародної конкуренції, забезпечувати стійкий і зростаючий рівень життя своїх
громадян на довгостроковій основі. У подальшому
ми користуватимемося саме цим визначенням.
М. Портер заклав багаторівневе розуміння поняття конкурентоспроможності [15, с. 3]. Суб’єкт кожного нового рівня є конкурентоспроможним, якщо він
містить сукупність конкурентоспроможних суб’єктів
попереднього рівня. Проте кожен такий суб’єкт не
дорівнює сумі включених до нього суб’єктів і містить
додаткові елементи, притаманні саме йому.
Згідно з цим підходом, ми розглядатимемо національну економіку як цілісну систему, що включає
ряд галузей і низку «системних ознак»: інфраструктуру, інституційне середовище тощо. Таким чином,

для того, щоб підвищити міжнародну конкурентоспроможність національної економіки, необхідно побудувати вдалу галузеву стратегію й покращити стан
«системних» елементів.
Для побудови галузевої стратегії необхідно оцінити поточний стан і потенціал галузей національної
економіки. Для цього існують різноманітні методики:
узгодження економічних інтересів, усунення дисбалансів в економіці (або метод вирівнювання технологічних виробничих циклів), експертні оцінки, маркетингові дослідження вимог регіону [16] та ін.
У своїх роботах М. Портер пропонує модель дворівневого зовнішнього середовища галузі, яке складається з низки груп факторів (рис. 1). Ми пропонуємо методику оцінки конкурентоспроможності галузі,
яка ґрунтується на цьому теоретичному базисі.
Запропонована методика передбачає квантифікацію вищезазначених груп факторів. Беручи до уваги,
що визначення національної конкурентоспроможності
передбачає врахування довгострокової перспективи,
міжнародної конкуренції та інтересів громадян, доцільним є використання факторів обох рівнів, тобто
мікрорівня й макрорівня галузі (табл. 1 та 2).
Літерні позначення у табл. 1 і 2:
N — кількість країн-лідерів на світовому ринку
у певній галузі, що береться для розрахунку порівнюваного значення критерію;
М — кількість галузей економіки України, що
беруть участь в аналізі;
К — кількість років, за які розраховується середнє значення;
L — кількість підприємств, для яких розраховується середня ціна.
До факторів мікрорівня М. Портер також включає
фактори інфраструктури: транспорт, зв’язок, інформаційні
комунікації тощо. Хоча вони впливають на стан і конку-
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Таблиця 1
Кількісні показники для аналізу факторів мікрорівня зовнішнього середовища галузі
Фактори мікрорівня
1. Сировинний:
- наявність сировини й вільний
доступ до неї;
- розташування джерел сировини
відносно підприємств галузі;
- ціна сировини;
- якість сировини.
2. Первинні споживачі:
- вільний доступ до іноземних
покупців;
- розташування ринків збуту
відносно підприємств галузі;
- платоспр оможність покупців.
3. Конкуренція всередині галузі:
- цінова конкуренція;
- нецінова конкуренція.

Кількісні показники

Спосіб розрахунку

1.1. Частка витрат на доставку
сиро вини в собівартості одиниці
продукції.
1.2. Індекс ціни сировини відносно
N країн-лідерів.
1.3. Якість сировини.
1.4. Характер ділових відносин з
постачальниками сировини.
2.1. Частка простроченої дебіторської заборгованості.

1.1. Витрати на доставку сировини /
Собівартість одиниці продукції.
1.2. Середня ціна для N країн – лідерів експорту / Ціна для українських виробників.
1.3. Опитування, у балах від 1 до М.
1.4. Опитування, у балах від 1 до М.

2.2. Віддача на витрати на збут.

2.2. Чистий прибуток / Витрати на
збут.

3.1. Індекс цінової конкуренції
всередині галузі.

3.1. Середня ціна L національних
виробників – цінових лідерів / Середня ціна в галузі.
3.2. Опитування, у балах від 1 до М.

3.2. Нецінова конкуренція всередині галузі.

рентоспроможність галузі, їх доцільно виключити з розрахунку синтетичного показника, тому що для всіх окремих показників галузей вони мають однакові значення. Дві останні групи факторів макрорівня не містяться у
[15], проте додавання їх до розрахунку є доцільним через визначення конкурентоспроможності національної
економіки, яке включає аспекти довгострокової перспективи й підвищення добробуту населення.
Враховуючи показники, в аналізі мають бути використані:
— статистичні дані, що характеризують економіку України (Статистичний щорічник України, сайт
Державного комітету статистики України, регіональні
та галузеві статистичні джерела);
— статистичні дані, що характеризують світові
ринки й показники економіки країн-лідерів експорту;
— результати опитувань економічних суб’єктів
України.
Усі кількісні показники характеризуються безвимірними величинами для того, щоб ліквідувати
розвіжність одиниць виміру. Для цього використовуються індекси, частки й бальна оцінка. Для того ж,
щоб перевести бали опитувань у величини, подібні до
часток і індексів, пропонується коефіцієнт для перерахування (для М балів):

Q=

1
,
1 + 2 + ... + M

(1)

де Q — значення коефіцієнта перерахування,
М — кількість галузей економіки, що беруть
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2.1. 1 - Прострочена дебіторська
заборгованість / Сума дебіторської
заборгованості.

участь у дослідженні (і відповідно максимальний можливий бал в опитуванні).
Бал, отриманий кожною галуззю в опитуванні,
помножується на значення коефіцієнта перерахування.
Кількісна оцінка конкурентоспроможності галузі проводиться шляхом обчислення синтетичного показника.
1 етап. Розрахунок синтетичних показників за
групами факторів:
q

I = å xi wi ,

(2)

1

де І — синтетичний показник групи факторів;
хі — значення і-го показника;
wi — вага і-го показника;
q — кількість показників у групі факторів.
2 етап. Розрахунок синтетичного показника конкурентоспроможності галузі. Виконується таким же
чином, як розрахунок на першому етапі.
Після обчислення проводиться ранжування галузей за значенням синтетичного показника, від більшого
до меншого.
Пропонована нами методика має такі переваги:
1. Узгодженість з положеннями теорії міжнародної конкурентоспроможності.
2. Урахування трьох компонентів визначення національної конкурентоспроможності: вплив міжнародної конкуренції, урахування середньо- і довгострокової перспективи й інтересів громадян.
3. Кількісна оцінка. Результатом застосування є
конкретні числові значення.
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Таблиця 2
Кількісні показники для аналізу факторів макрорівня зовнішнього середовища галузі (нумерація продовжується)
Фактори макрорівня
4. Політичні:
- державне кредитування,
- пільгове оподаткування,
- державні субсидії,
- нефінансова підтримка.

Кількісні показники
4.1. Частка державних кредитів, використаних
підприємствами галузі на інвестиційну діяльність .
4.2. Частка в пільговому оподаткуванні.
4.3. Частка в загальній сумі державних субсидій.
4.4. Рівень надання державної нефінансової підтримки.
4.5. Рівень надання підтримки міс цевою владою.

5. Галузеве законодавство:
- відповідність інтересам
галузі,
- узгодженість з міжнародними
нормами.
6. Економічні:
- продуктивність праці,
- рівень оплати праці,
- рівень безробіття,
- рентабельність виробництва,
- обсяги валової виручки,
- обсяги валового прибутку,
- обсяги виробництва,
- знос основних фондів.

5.1. Відповідність галузевого законодавства інтересам га лузі.
5.2. Узгодженіс ть га лузевого законодавства з
міжнародними нормами.

6. Економічні (продовження)

6.1. Нормований показник продуктивності праці.
6.2. Рівень оплати праці .
6.3. Рентабельність виробництва .
6.4. Частка виручки галузі у В НП.
6.5. Знос основних фондів.
6.6. Частка в річній сумі інвестицій.
6.7. Рентабельність інвестицій.

7. Технологічні:
- використання новітніх
технологій,
- відповідність кваліфікації
працівників технологіям,
- вартість технологій і їхня
віддача на вкладені гроші.
8. С оціально-демографічні:
- наявність трудових ресурсів
для підприємств галузі,
- рівень освіти і професійної
ква ліфікації трудових ресурсів,
- наявність кваліфікованих
с пеціалістів,
- відтік ква ліфікованих фахівців
за кордон,
- кількість зайня тих у га лузі,
- соціальна відповідальність.

7.1. Час тка в річних витратах на наукові й науково-технологічні роботи.
7.2. Ча стка працівників галузі, що підвищили
рівень кваліфікації протягом року.
7.3. Віддача на вкладення у технології.
8.1. Індекс задоволеності потреб підприємств
галузі в робітниках.
8.2. Індекс відтоку робітників галузі за кордон.
8.3. Частка робітників галузі у загаль ній кількості
зайня того на селення.
8.4. Частка робітників галузі з вищою освітою.

Спосіб розрахунку
4.1. Сума державних кредитів на інвестиційну
галузь для підприємств галузі / Сума державних кредитів на інвестиційну діяльність.
4.2. Сума річних пільг для підприємств галузі
/ Сума річних пільг.
4.3. Сума субсидій галузі / Загальна сума
субсидій.
4.4. Опитування, у балах від 1 до М.
4.5. Опитування, у балах від 1 до М.
5.1. Опитування, у балах від 1 до М.
5.2. Опитування, у балах від 1 до М.
6.1. Продуктивніс ть праці у галузі / Середня
продуктивність праці по Україні.
6.2. Середнь орічна номіна льна заробітна платня у галузі / Середня заробітна праця по
Україні.
6.3. Чистий прибуток галузі / Середньорічна вартість основних фондів і оборотних активів галузі.
6.4. Валова виручка галузі / ВНП.
6.5. 1 – Знос / Середньорічна вартість основних фондів галузі.
6.6. Сума інвестицій у галузь / Сума інвестицій в економіку України.
6.7. Чистий прибуток га лузі / Інвестиції в
галузь.
7.1. Витрати на наукові й науковотехнологічні роботи в галузі / Сума витрат на
наукові й науково-технологічні роботи.
7.2. Кількість працівників галузі, що підвищили рівень кваліфікації протягом року / Кіль кість працівників галузі.
7.3. Чистий прибуток галузі / Сума вкладень у
технології галузі.
8.1. Кількість робітників галузі / Кількість
безробітних спеціалістів галузі необхідної
кваліфікації.
8.2. 1 – Річний відтік робітників галузі / К ількість зайнятих у галузі.
8.3. Кількість робітників галузі / Кількість
зайнятого населення України.
8.4. Кількість робітників галузі з вищою освітою / Кількість зайня тих у галузі.

9. Міжнародні:
- с кладність виходу підприємств
галузі на зовнішній ринок,
- протекціонізм,
- міжнародні інвестиції.

9.1. Міцність нета рифних методів регулювання в
країна х – основних спожива чах.
9.2. Частка імпортного мита країн – основних
споживачів у ціні продукції.
9.3. Частка в іноземних інвестиціях в економіку
України.

9.1. Опитування, у балах від 1 до М.

10. Екологічні фактори:
- обсяги шкідливих відходів
виробництва,
- забруднення підприємствами
атмосфери,
- обс яги коштів на екологічну
модернізацію підприємств.

10.1. Ча стка в річних викидах в атмосферу.

10.1. 1 – Річні викиди в атмосферу підприємствами галузі / Річні викиди в атмосферу підприємства ми України.
10.2. 1 – Річний скид забруднюючих речовин у
води й підземні горизонти підприємствами галузі /
Річний скид забруднюючих речовин у води і
підземні горизонти підприємствами України.
10.3. 1 – Річне розміщення шкідливих відходів
виробництва підприємс твами галузі / Річне
розміщення шкідливих відходів підприємствами України.
10.4. Річні витрати на екологічну модернізацію
підприємств галузі / Річні витрати на екологічну
модернізацію підприємств України.
11.1. С ума індексів зростання обсягу продажу
за останні К років / К.
11.2. Середня ціна продукції N країн-лідерів
експорту / Середня світова ціна.
11.3. Середня світова додана вартість на одиницю продукції / Середня світова ціна одиниці продукції.

10.2. Частка в скиді забруднюючих речовин у
води й підземні горизонти.
10.3. Частка в розміщ енні шкідливих відходів
виробництва в навколишньому середовищі.
10.4. Частка у витратах на екологічну модернізацію підприємств .

11. Перспектива ринку

11.1. Середнє зростання обсягу с вітового ринку
за ос та нні К років.
11.2. Індекс цінового лідерства.
11.3. Індекс певної вартості.
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9.2. 1 – Імпортне мито на продукцію / Світова
ціна продукції.
9.3. Іноземні інвестиції в галузь / Іноземні
інвестиції в економіку України.
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Таблиця 3
Відповідність показників пропонованої методики оцінки конкурентоспроможності галузей
елементам теорії М. Портера
Перевага
1. Підсиленн я прямих зв’язків
«покупець-постачальник»
2. Зниження собівартості одиниці продукції за рахунок спільної
діяльності, ефекту масштабу
3. Підвищення частки доданої
вартості за рахунок вдалого географічного розміщення компаній
4. Посилення міжфірмових потоків ідей та інформації
5. Активізація взаємодії підприємств і наукових установ, освітніх закладів
6. Сприяння зниженню безробіття в галузі
7. Підвищення освітнього рівня й
кваліфікації працівн иків галузі
8. Розширення інноваційної діяльності підприємств

Відповідні показники методики оцінки конкурентоспроможності галузі
1.4. Характер ділових відносин з постачальниками сировини.
1.1. Частка витрат на доставку сировини в собівартості одиниці продукції.
1.2. Індекс ціни сировини відносно N країн-лідерів.
2.2. Рентабельність витрат на збут.
1.1. Частка витрат на доставку сировини в собівартості одиниці продукції.
2.2. Рентабельність витрат на збут.
Непрямий вплив на показники
7.1. Частка в річних витратах на наукові й науково-технологічні роботи.
7.2. Частка працівників галузі, що підвищили рівень кваліфікації протягом року.
7.3. Віддача на вкладення в технології.
8.1. Індекс задоволення потреб підприємств галузі в робітниках.
8.3. Частка робітників галузі в загальній кількості зайнятого населення.
7.2. Частка працівників галузі, що підвищили рівень кваліфікації протягом року.
8.4. Частка робітників галузі з вищою освітою.
6.6. Частка в річній сумі інвестицій.
7.1. Частка в річних витратах на наукові й науково-технологічні роботи.
7.3. Віддача на вкладення в технології.
10.4. Частка у витратах на екологічну модернізацію підприємств.

4. Поєднання статистичних даних і результатів
опитувань. Кожен з цих двох видів даних має свої
особливості, переваги і недоліки. Їхнє поєднання забезпечує більш гнучке дослідження й більш об’єктивні
результати.
5. Відсутність несумісних одиниць виміру значень показників.
Методика є також співзвучною з кластерною
моделлю, яка є ще одним важливим елементом теорії
конкурентоспроможності М. Портера (табл. 3).
Реалізація переваг кластеризації як механізму
підвищення міжнародної конкурентоспроможності
національної економіки сприятиме підвищенню коефіцієнтів викладеної методики.
Висновки. 1. Синтезоване визначення національної конкурентоспроможності — «це здатність національної економіки, функціонуючи в умовах відкритості
для міжнародної конкуренції, забезпечувати стійкий і
зростаючий рівень життя своїх громадян на довгостроковій основі» — відкриває простір для подальших
дискусій та уточнень.
2. Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності галузі передбачає квантифікацію показників стану факторів, що мають прямий і найсильніЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ший вплив на її рівень. Набір показників, що входять
до складу синтетичного показника, характеризує фактори мікро- й макрорівня зовнішнього середовища галузі, описані М. Портером. Показники побудовані таким чином, що майже для кожного показника є наявними офіційні статистичні дані.
3. Шляхи покращення методики розрахунку синтетичного показника конкурентоспроможності галузі
уявляються такими:
— Перелік показників у кожній групі може бути
розширеним, додаткові параметри зроблять розрахунок більш точним і ефективним. Показники повинні
мати прямий і сильний вплив на стан галузі й не мати
прямого причинно-наслідкового зв’язку з іншими
показниками.
— Розподіл ваги між показниками може й має
бути уточненим. Для цього необхідне математичне
доведення різних ступенів впливу факторів і їхніх груп
на стан і конкурентоспроможність галузі.
— Усунення протиріччя, яке народжується у процесі розрахунку: значення деяких показників (наприклад, частка простроченої дебіторської заборгованості)
можуть сягати значення, близького до одиниці, у той
час як інші (наприклад, частка в річній сумі інвес-
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тицій) матимуть набагато менші значення. Такі показники будуть робити різноспрямований внесок до значення синтетичного показника.
Для більшої надійності синтетичні показники
можуть розраховуватися для декількох років: це дає
змогу побачити показники галузей у динаміці.
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Ключові слова: національна конкурентоспроможність, міжнародна конкурентоспроможність галузі,
синтетичний показник, кластеризація.
Малышко А. В., Царевич Л. С. Теоретические основы формирования конкурентной стратегии национальной экономики
Проанализировано методологическое значение
определений понятия «национальная конкурентоспособность», на основе существующих дефиниций синтезировано обобщающее определение, на базе положений теории конкурентоспособности разработана методика оценки международной конкурентоспособности отрасли.
Ключевые слова: национальная конкурентоспособность, международная конкурентоспособность отрасли, синтетический показатель, кластеризация.
Malyshko A. V., Tsarevich L. S. Theoretical
Aspects of Forming the National Economy’s
Competitive Strategy
The methodological sense of the national
competitiveness definitions has been considered. The
generalized definition of the national competitiveness has
been synthesized considering the existing definitions. The
method of the industry’s international competitiveness
has been developed on the basis of the competitiveness
theory statements.
Key words: national competitiveness, international
competitiveness of an industry, synthetic indicator,
clusterization.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОСЛИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ОСОБИСТИМИ
СЕЛЯНСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ
Постановка проблеми. Селянські домогосподарства в Україні нині виробляють більше рослинницької
продукції, ніж усі організовані сільськогосподарські
підприємства разом. Проте вирощування будь-якої рослинницької продукції не для власних потреб зумовлює
необхідність або ж її реалізації як сировини, або ж переробки з метою її реалізації як готової продукції, тобто
перед особистим селянським господарством (ОСГ) постає проблема пошуку шляхів збуту вирощеної продукції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід
зазначити, що дослідженню проблематики функціонування сільських домогосподарств присвячено багато
наукових праць, серед яких особливої уваги заслуговують дослідження О.М. Шпичака та Л.Л. Попової [1],
В.В. Юрчишина [2], В.К. Збарського та П.К. Канінського [3], І.В. Свиноуса [4] та багатьох інших відомих науковців. Проте, не зважаючи на безліч наукових публікацій, присвячених дослідженню проблем діяльності
особистих селянських господарств, для ОСГ актуальним залишається вибір шляхів реалізації вирощеної рослинницької продукції, що визначило необхідність подальших наукових пошуків у цій галузі економічної науки та
зумовило потребу в проведенні цього дослідження.
Метою публікації є обґрунтування шляхів вирішення проблеми реалізації рослинницької продукції
особистими селянськими господарствами.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі
розвитку економічних відносин в сільському господарстві
ступінь продовольчої безпеки нашої держави значною мірою
залежить від рівня виробництва продукції в особистих
підсобних господарствах сільського населення, які сьогодні

є основними виробниками сільськогосподарської сировини. Не зважаючи на цей факт, часто доходи сільських домогосподарств є дещо нижчими від рівня прибутків організованих аграрних підприємств в розрахунку на 1 га
сільськогосподарських угідь, адже виростити сільськогосподарську продукцію на особистих ділянках — це тільки
половина справи та при цьому не менш складним є завдання забезпечення її переробки, а також реалізації. На сьогоднішній день це чи не найактуальніша проблема для селянських господарств, оскільки зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення рівня
її товарності без формування належної переробно-збутової
інфраструктури для особистих селянських господарств є
завданням практично нездійсненним.
Слід зазначити, що рослинницька продукція селянських домогосподарств самостійно розподіляється ними за видами її використання та каналами реалізації. Одна з них використовується для власних потреб самих господарств, зокрема на власне споживання та на виробничі потреби (корм для худоби, насіння). Інша ж частина продукції вирощується з метою її реалізації (рис. 1).
Сьогодні основними каналами реалізації продукції
рослинництва для господарств населення є продовольчий ринок та різноманітні заготівельні організації. При
цьому необхідно відзначити, що через роздрібні продовольчі ринки приватник реалізує незначну кількість
продукції з тієї причини, що в більшості випадків за
цим каналом збуту її просто невигідно реалізовувати,
оскільки на ринку рослинницька продукція селянських домогосподарств реалізується не як готова про-

Напрями використання рослинницької продукції,
вирощеної особистими селянськими господарствами
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Рис. 1. Напрями використання рослинницької продукції, вирощеної особистими селянськими господарствами

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

163

О. Я. Ярошевич
Таблиця 1
Результати вирощування й реалізації сільськогосподарської сировини окремих видів
та продукції її переробки в ОСГ І. П. Федорченка*
Вид продукції
та канал реалізації

Виручка в розрахунку
на 1 га посівів, грн.
І. С оняшник

Прибуток в розрахунку на 1
га посівів, грн.

Н асіння соняшника через роздрібні
продовольчі ринки та через заготівельні
організації

5290

2115,38

О лія та шрот як продукти переробки насіння
соняшника

7390

3823,56

ІІ. Капуста
13257
22045

3115,58
7153,35

Капуста свіжа пізніх сортів в головках
Капуста квашена

*Розраховано за даними селянського домогосподарства Федорченка Івана Павловича, с. Степківка Уманського району Черкаської області за 2009 рік.

дукція (хліб, олія, тощо), а як сировина (зерно, насіння соняшника).
Разом з тим, вирощена рослинницька продукція
лише тоді стає справжнім товаром, якщо вона реалізується не заготівельним організаціям та не як сировина переробному підприємству, а продається як повноцінна готова продукція, тобто продукт харчування чи готовий
для використання товар кінцевому споживачеві [4, с. 55].
Слід відзначити, що реалізація готової продукції,
а не сільськогосподарської сировини приносить суб’єктам, що її реалізували, значно вищий розмір доходів,
ніж продаж сировини. Зокрема, порівняння розмірів
доходів від реалізації селянським домогосподарством
І.П. Федорченка, с. Степківка Уманського району насіння соняшника, вирощеного на площі 1 га посівів, а
також продукції його переробки (олії та шроту), вироблених із соняшникового насіння, отриманого з
1 га угідь під посівами цієї культури свідчать, що досліджуваному селянському домогосподарству значно
вигідніше продавати не сільськогосподарську сировину (насіння соняшника), а продукцію її переробки,
тобто олію та шрот (табл. 1). Крім того, як свідчать
результати дослідження окремих вчених [1; 4], якщо
отриманий при цьому шрот використати на годівлю
худоби, то сукупний фінансовий результат від реалізації сільськогосподарської продукції буде ще вищим.
Наприклад, дані про вирощування й реалізацію соняшника та продукції його переробки, отриманих в розрахунку на 1 га угідь, наведені в таблиці 1, свідчать, що у
випадку продажу не сировини (насіння соняшника), а
продукції її переробки (олії та шроту), домогосподарство
І.П. Федорченка отримало виручку в розмірі на 40%
більшу та, крім того, розмір прибутку від реалізації продукції переробки насіння соняшника майже вдвічі вищий.
Схожа ситуація і з реалізацією капусти, яку в
2009 році зазначене ОСГ вирощувало з метою її реалізації, зокрема розмір виручки від реалізації на роздрібному продовольчому ринку міста Умань капусти квашеної
в розрахунку на 1 га посівів цієї культури, ураховуючи

незначний рівень витрат на її переробку, порівняно з переробкою, скажімо, зернових чи соняшника, майже на 70 %
більший, ніж виручка від реалізації свіжої капусти. При
цьому прибуток від продажу капусти квашеної в розрахунку на 1 га угідь на 130 відсоткових пунктів вищий.
При цьому слід зазначити, що переробку насіння
соняшника домогосподарство проводило не на власних виробничих потужностях, а в приватній олійні, що
знаходиться в м. Умань, та розраховувалось за його
переробку сировиною. Квашення капусти здійснювалося власними силами без використання найнятої
праці, що й було головною причиною вищого, порівняно з реалізацією продукції переробки соняшника, розміру прибутку та рівня рентабельності.
Таким чином, для забезпечення нормального
розвитку приватним господарствам населення необхідно не лише організовувати точки збуту та шукати
канали й ринки реалізації виробленої продукції, але й
також переробляти рослинницьку сировину власного
виробництва з метою підвищення розмірів як доходів,
так і прибутків від їх реалізації.
Результати проведеного в зв’язку з цим опитуванням, респондентами якого були близько сотні голів
особистих селянських господарств Уманського району показали, що, на думку переважної їх більшості,
нині гостроактуальною стала проблема об’єднання
зусиль селянських домогосподарств з метою організації на кооперативних засадах як цехів переробки
сільськогосподарської продукції, так і нових каналів
збуту рослинницької продукції, зокрема спільними
зусиллями кількох домогосподарств легше побудувати в районному центрі точку продажу сільськогосподарської продукції та організувати в ній торгівлю на
належному рівні, забезпечивши при цьому безперебійне постачання для цієї торгової точки товарної
сільськогосподарської продукції. Слід зазначити, що
в умовах посилення конкуренції з боку як крупних
вітчизняних постачальників сільськогосподарської
продукції, так і зарубіжних сільськогосподарських
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товаровиробників, процес кооперації селянських домогосподарств — виробників сільськогосподарської
продукції — повинен набути характеру системних
відносин, а не окремих спроб об’єднання селянських
домогосподарств, що знаменує собою перехід до
інтенсивного типу розширеного відтворення.
Кооперація селянських домогосподарств суттєво
збільшить ефективність реалізації ними сільськогосподарської продукції [5, c. 71] та дозволить підвищити рівень продуктивності праці окремих з них, адже нині недостатня
чисельність техніки та інших засобів виробництва в домогосподарствах сільського населення потребує для вирішення виробничих питань та реалізаційних проблем більшої
кількості часу, оскільки головною причиною низького
рівня продуктивності праці та високої трудомісткості виробництва продукції домогосподарств населення є те, що
вони, як складова агропромислового комплексу, мають
найнижчу з-поміж інших категорій товаровиробників фондозабезпеченість, що складає менше 2 % основних виробничих фондів сільськогосподарської галузі [2]. Спільне
ж продуктивне використання техніки, складських приміщень, спільна переробка і збут сільськогосподарської
продукції забезпечують більш ефективне ведення господарства та підвищують рівень їх прибутковості.
Крім того, кооперація селянських домогосподарств не тільки забезпечить можливість організації
спільної переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, але й з часом дозволить їм створити
єдину в межах території окремої сільської ради чи
кількох сільських рад маркетингову, агрономічну
служби та службу матеріально-технічного забезпечення їх виробничої діяльності.
Звичайно, у процесі спільного виробництва продукції селянськими домогосподарствами або ж діяльності спільних пунктів переробки та збуту виробленої
продукції можуть виникати певні непорозуміння між
окремими селянськими домогосподарствами, що організовують зазначений цех або точку продажу сільськогосподарської продукції. З метою законодавчого врегулювання конфліктних ситуацій та спірних питань державі необхідно забезпечити розробку та введення в дію
нового законодавчого акта, яким би врегульовувались
інтеграційні процеси в сфері селянських домогосподарств, або ж внести відповідні зміни до чинного Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від
17 липня 1997 року № 469/97-ВР [6].
Висновки. Таким чином, подальший розвиток особистих селянських господарств як складової аграрного
сектору економіки України має базуватися на основі їх
кооперації з метою спільного виробництва, переробки та
реалізації сільськогосподарської продукції. Крім того, нині
успішне функціонування особистих селянських господарств значною мірою залежить від стану розвитку організованих сільськогосподарських підприємств. Тому, наразі постало завдання не лише інтеграції ОСГ між собою,
але й забезпечення їх співпраці з іншими, організованими
сільськогосподарськими підприємствами.
Зважаючи на викладене, подальші дослідження
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стосовно перспектив розвитку особистих селянських
господарств в Україні слід присвятити перспективам
інтеграції ОСГ як між собою, так і з крупнотоварними
агроформуваннями.
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України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР «Про
сільськогосподарську кооперацію» — [Електронний
ресурс] — Режим доступу : Ліга: еліт Закон Соруright:
ІАЦ «Ліга». — 2010.
Ярошевич О.Я. Проблеми реалізації рослинницької продукції особистими селянськими господарствами
У статті розглянуто проблеми реалізації рослинницької продукції особистими селянськими господарствами, а також обґрунтовані напрями їх вирішення.
Ключові слова: особисті селянські господарства,
рослинницька продукція, товарна продукція, сільськогосподарська кооперація.
Ярошевич О.Я. Проблемы реализации растениеводческой продукции личными сельскими
хозяйствами
В статье рассмотрены проблемы реализации растениеводческой продукции личными сельскими хозяйствами, а также обоснованы направления их решения.
Ключевые слова: личные сельские хозяйства, растениеводческая продукция, товарная продукция,
сельскохозяйственная кооперация.
Yaroshevich O.Y. Problems of realization of
plant-grower products by the personal peasant
economies
In the article the problems of realization of plant-grower
products are considered by the personal peasant economies,
and also directions of their decision are grounded.
Key words: Personal peasant economies, plantgrower products, commodity products, agricultural
cooperation.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
СТРУКТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ*
Постановка проблеми та аналіз публікацій за
тематикою дослідження. Однією з головних складових системних трансформаційних соціально-економічних перетворень в Україні на сучасному етапі розвитку постає досягнення принципово нового стану аграрно-промислової сфери, яка б забезпечувала виробництво якісних, збалансованих за всіма параметрами,
екологічно чистих та корисних харчових продуктів. Науково-методологічне підґрунтя розробки зазначених питань складають праці фундаторів теорії якості: К. Ісікави, А. Фейгенбаума, Г. Тагутті [1 — 3]. Однак зміст
цієї проблеми стосовно безпосередньо якості харчових
продуктів ученими країн пострадянського простору на
системній основі лише починає досліджуватися. Щодо
цього найбільш продуктивними є розробки українських та російських авторів [4; 5].
Метою статті є аналіз реальних практичних проблем щодо забезпечення якості харчових продуктів та
визначення оптимальних підходів стосовно їх розв’язання в контексті впровадження на підприємствах
відповідних систем Міжнародної організації стандартизації в умовах трансформаційних структурних змін.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сукупність питань стосовно організації, управління та
забезпечення якості харчових продуктів (у сучасному системному багаторівневому розумінні якості)
світовою наукою та господарчою практикою опрацьовуються на підставі впровадження загального менеджменту якості — Total Quality Management (TQM). Це
філософія, загальні методологічні та науково-практичні
засади опрацювання проблематики якості безвідносно до специфіки окремих галузей та сфер єдиного
господарчого комплексу (ЄГК). На підставі TQM і
були розроблені та впроваджені в розвинених країнах
відповідні системи забезпечення якості. Стосовно продовольчої сфери харчових продуктів це системи менеджменту якості (Quality Management System (QMS)),
системи забезпечення безпеки харчових продуктів
(Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)),
системи екологічного менеджменту (Ecological

Management System (EMS)), системи добросовісної
господарської практики (Good Manufacturing Practice
(GMP)). Першочерговими та з практичного погляду
визначальними етапами розв’язання цієї проблеми є
впровадження систем QMS та HACCP. У контексті
вирішення задачі моделювання та впровадження систем вважаємо за необхідне звернути увагу на такий
принциповий факт. Дані системи є результатом тривалого процесу становлення наукового знання щодо
розв’язання проблеми якості, його еволюційного
оформлення в сукупності відповідних теоретичних
принципів з подальшим опрацюванням конкретного
методичного інструментарію та їх безпосереднім
практичним упровадженням. Для розвинених країн
Європи у контексті реального освоєння принципів
TQM протягом декількох десятиліть цілком виправдано ставиться питання стосовно можливості й прийнятності паралельного одночасного освоєння на
підприємствах QMS та НАССР, що й закріплено в
Міжнародних стандартах ISO.
Науково-практичні опрацювання на прикладі
сільськогосподарських підприємств Луганщини, Донеччини та АР Крим, м’ясо-переробної галузі (ЗАТ
«Луганський м’ясокомбінат» — ТМ «Луганські делікатеси» та ТОВ «Агро торг-3» — ТМ «Смачного»),
оліє-жирової промисловості (ЗАТ Міловський завод
рафінованої олії «Стрілецький степ»), борошно-круп’яної промисловості (ВАТ «Луганськмлин»), лікеро-горілчаної та виноробної галузей (ЗАТ «Луганський лікеро-горілчаний завод «ЛУГА-НОВА» та НВАО «Масандра») дають підстави зазначити, стан господарювання
вітчизняних підприємств АПК (а така ситуація є типовою для всього ЄГК України) обумовлюють необхідність більш виваженого та поетапного підходу. А
саме — недоцільності паралельного однотермінового
впровадження даних систем. Уважаємо, що аргументом у правомірності зазначеного розуміння підходу є
також труднощі, з котрими стикнулися нові члени
Європейського Союзу в реалізації Сross-compliance,
унаслідок чого для них було перенесено впроваджен-

* Матеріал статті напрацьовано у контексті виконання теми «Формування сприятливого соціально-еколого-економічного
середовища в АПК промислово-орієнтованого регіону», яка фінансується зі Спеціального фонду підтримки наукових розробок
ЛНУ імені Тараса Шевченка.

166

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

В. А. Чеботарьов

V етап

GMP

IV
етап

EMS

ІІІ
етап

HACCP

II
етап

СМЯ

І
етап

GMP

TQM

Рис. 1. Принципова схема логічної послідовності впровадження систем забезпечення якості для вітчизняних
підприємств аграрно-промислової сфери

ня стандартів якості, опрацьованих в рамках Спільної
Аграрної Політики ЄС для всього співтовариства. При
цьому слід враховувати багатомільярдні вливання в
аграрно-споживчу сферу нових країн Євросоюзу,
досвід реальних дійових ринкових реформ у них упродовж 10 — 15 років, а також певні відмінності в
інституціональному середовищі постсоціалістичних
країн не на користь України.
Мета практичного забезпечення якості харчових
продуктів вітчизняного АПК в умовах трансформаційних структурних перетворень на першому, підготовчому, етапі потребує методичного освоєння та реалізації
базисних принципів і основних положень ТQМ. Безпосереднє впровадження QMS є змістом другого етапу. Призначенням третього етапу є впровадження НАССР.
Наслідки останніх досягнень світової науки та сучасних тенденцій розвитку господарчої практики розвинених країн обумовлює необхідність виділення наступного — четвертого — етапу розв’язання проблем якості
виробничо-комерційного процесу в аграрно-продовольчій сфері — впровадження — EMS. Як самостійний
п’ятий етап опрацювання проблеми для суто сільськогосподарських структурних підрозділів агрохолдингів
може розглядатися перехід до системи GMP (вона в
країнах ЦСЄ визначається як належна (добра) сільськогосподарська практика. Дані системи містять своєрідні
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

вимоги й правила щодо техніко-технологічного забезпечення виробничого процесу та санітарно-гігієнічного режиму в сільському господарстві. Вони відрізняються не тільки ясністю й чіткістю, але й простотою
вимог [6; 7]. Тому є всі підстави розглядати не тільки
можливим, а й доцільним та економічно ефективним
для вітчизняних підприємств (а також підприємств країн
СНД) впровадження GMP здійснювати паралельно з
відповідними системами другого, третього та четвертого етапів, що на рисунку 1 позначено пунктирними
лініями (рис. 1).
Запропонована автором схема визначає логіку
впровадження систем забезпечення якості в агарнопромисловій сфері (для структур суто переробної
сфери: борошно-круп’яної, м’ясо-, молокопереробної галузі тощо). Тому V етап — впровадження
систем GMP — непотрібний, бо він за колом своїх
питань стосується суто агарних підприємств або
структурних аграрних підрозділів. Ця схема виходить
з реального стану виробничо-комерційної діяльності
вітчизняного АПК. Саме з метою запобігання штучного декларативного підходу щодо розв’язання проблем якості схема орієнтує господарчі структури та
органи державної влади регіонального рівня в особі,
перш за все Головних управлінь агропромислового
розвитку та Головних управлінь економіки обласних
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика систем забезпечення якості харчових продуктів
Порівняльні
характеристики
Ясність та чіткість
положень
Ступінь охопленн я
стадій життєвого
циклу продукції

Системи якості
QM S
Відносно складні
Можливі неоднозначні
трактування
Охоплюють всі стадії
ЖЦП від розробки до
реалізації

HACCP

EMS

GMP

Відносно
ясні та чіткі

Відносно
складні

Ясні та чіткі

Переважно
виробничий
процес

Переважно виробничий процес

Виробничий
процес

Витрати
на розробку

Значні

Відносно
незначні

Відносно
значні

Незначні

Витрати
на сертифікацію

Значні

Відносно
незначні

Відносно
незначні

Незначні

Придатність
до аудиту

Відносно
невисока

Відносно
значна

Відносно
значна

Висока

Взаємо погодженість
з іншими
системами

Значна

Значна

Висока

Висока

державних адміністрацій на певну етапність та послідовність у цих питаннях. Досвід практичного опрацювання такого підходу підтвердив його правомірність.
Слід зазначити, що після прийняття в Україні в
2001 р. Стандарту ДСТУ ІSО 9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги» на переробних підприємствах
почалося формування СМЯ. За даними Держспоживстандарту України, в аграрно-промисловій сфері на
31.12.2009 р. у країні лише на двох (!) підприємствах
галузі «Сільське і лісове господарство, рибальництво, розведення риби» впроваджено СМЯ відповідно
до Стандарту ISO 9001-2001. У галузі «Харчова промисловість та виробництво тютюну» таких підприємств
в Україні 302. Системи НАССР з окремими елементами EMS на відповідну дату впроваджено лише на 98
підприємствах харчової промисловості. Безумовно,
при такому стані справ вести мову про конкурентоспроможність вітчизняного АПК, його адаптованість до
вимог СОТ і тим більше ЄС не доводиться.
Цілком логічно, що постає багато питань (особливо для господарників сфер малого та середнього
бізнесу, а також для щойно заснованих підприємств
галузі) стосовно взаємопогодженості вищезазначених
систем, необхідності організаційних заходів щодо їх
розробки, економічної ефективності та інституціональних наслідків їх практичного впровадження тощо.
У таблиці 1 наведено основні порівняльні характеристики та їх сутність щодо кожної системи забез-

печення якості, що дає можливість визначити певний
інтеграл практичних дій безпосередньо на рівні
підприємств харчової промисловості.
Висновки та напрями подальшої розробки
проблеми. У практичному опрацюванні систем забезпечення якості харчових продуктів має бути виключений штучний декларативний підхід «упровадження
задля впровадження». Першочерговими завданнями
в цьому плані на рівні підприємств є чітка класифікація витрат на забезпечення якості, графічний опис
бізнес-процесів систем забезпечення якості та оптимізація систем управління якістю та безпекою харчових
продуктів.
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Чеботарьов В.А. Особливості впровадження
систем забезпечення якості харчових продуктів в
умовах трансформаційних структурних перетворень
На підставі теоретико-методологічного, науковопрактичного та нормативно-правового опрацювання
проблематики якості у статті опрацьовується підхід
щодо оптимізації впровадження систем забезпечення
якості харчових продуктів в умовах трансформаційних перетворень.
Ключові слова: якість, системи забезпечення
якості, харчові продукти, міжнародні стандарти,
підприємство.
Чеботарев В. А. Особенности внедрения систем обеспечения качества пищевых продуктов

в условиях трансформационных структурных перетворень
На основе теоретико-методологической, научнопрактической и нормативно-правовой разработки проблематики качества в статье разрабатывается подход
по оптимизации внедрения систем обеспечения качества пищевых продуктов в условиях трансформационных преобразований.
Ключевые слова: качество, система обеспечения
качеством, пищевые продукты, международные стандарты, предприятие.
Chebotarev В. А. Features of introduction of
the systems of providing of quality food products in
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ
ПРОЦЕСАМИ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Актуальність вибору теми дослідження. Сьогодні ставиться нова мета — формування сильної держави, активізація її регулюючої функції й водночас
здійснення такої політики, яка б не лише зберегла, а й
істотно посилила ринковий вектор розвитку, надала
йому більшої орієнтації на кінцевий результат.
Сучасні умови висококонкурентних ринків зумовлюють необхідність розглядання інноваційної діяльності як найбільш дієвого способу підвищення конкурентоспроможності й забезпечення його подальшого
розвитку. Однак, незважаючи на деяке пожвавлення
інвестиційних та інноваційних процесів на промислових підприємствах України, вони все ще відбуваються вкрай в’яло. Назріла гостра проблема в активізації
управління інноваційної діяльності в промисловості з
метою збереження встановлених позитивних тенденцій
та забезпечення подальшого позитивного зростання.
Такі акценти нової стратегії цілком укладаються
в загальний контекст світового розвитку. Повсюдно
переосмислюються роль і місце держави в здійсненні
трансформаційних процесів. Водночас слід ураховувати й інші аспекти цієї проблеми. Шлях, на який розвиненим країнам потрібно було кілька століть, Україна має пройти в максимально стислі терміни.
І це є проблемою національною, адже розвиток
підприємств промислових галузей є визначальним для
зростання потенціалу національної економіки в цілому.
Аналіз останніх досліджень. Інвестиційно-інноваційну стратегію розвитку національних економік розглядали такі теоретики, як А.С. Гальчинський,
В.М. Геєць, А.К. Кінах [1]. Аспекти кооперування та
інтеграції досліджуються зарубіжними й вітчизняними
науковцями, ці проблеми досліджували А. Абралава,
Л. Бальцерович, О. Білорус; інтеграцію у технопарках
і технополісах — В. Семиноженко, В. Шукшунов; інноваційний розвиток ВГС — Ю. Бажал, В. Гриньова,
В. Захарченко, О. Лапко, Й. Петрович, І. Продіус,
Л. Федулова; вплив інтегрованих структур бізнесу на
економіку — В. Горбатов, Ю. Іванов, М. Кизим, А. Пи-

липенко, В. Пономаренко, О. Ястремська [6]. Питанням
менеджменту інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємств присвячені роботи А. Козаченко, О. Кузьміна, М. Лепи, Р. Лепи, Л. Марчук, Л. Матросової,
Ф. Хміля, Д. Черваньова. Питання економічної оцінки
результативності інноваційно-інвестиційної діяльності
досліджували Л. Борщ, В. Глазунов, Ф. Глісін, Т. Лепейко [6]. Однак мало досліджень розкрито щодо інноваційної стратегії інтегрування машинобудівних
підприємств.
Постановка завдання. Метою цієї статті є визначення інноваційної стратегії внутрішнього та зовнішнього забезпечення інтеграційного процесу із застосуванням стратегічного управління для підвищення
ефективності виробництва та надання послуг.
Виклад основного матеріалу. Відомий американський економіст, фахівець у галузі менеджменту,
професор аспірантури школи бізнесу Нью-йоркського університету Пітер Друкер у книзі «Ринок: як вийти в лідери. Практика і принципи» так визначає інновації: «…інновація (нововведення) є скоріше економічним чи соціальним поняттям, ніж технічним… Таким чином, виходить, що мета інноваційного рішення
— підвищити віддачу на вкладені ресурси. У відображенні сучасної економічної думки нововведення визначається як явище, що лежить у сфері попиту, а не
пропозиції, тобто воно змінює цінність і корисність,
що отримує споживач від ресурсів» [2].
Світова практика бізнесу свідчить, що більшість
організацій, які досягли значних результатів у бізнесі,
завдячують своїм успіхам саме впровадженню системи стратегічного управління [5, с. 15] інноваційною
діяльністю. Будь-яка модель управління організацією
базується на відповідній концепції. Концепція стратегічного управління — це система ідей, принципів, уявлень, що визначають мету функціонування організації,
механізми взаємодії суб’єкта та об’єкта управління,
характер відносин між окремими ланками її внутрішньої структури, а також необхідний рівень урахування
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впливу зовнішнього середовища на розвиток організації [5, с. 15].
Стратегічне управління інноваціями орієнтоване
на визначення й досягнення перспективних цілей (завоювання більшої частки ринку, забезпечення високих темпів стійкого економічного розвитку тощо) в
умовах конкурентного середовища, що відображене
в системі стратегічних планів: загальнокорпоративних,
планів стратегічних господарських одиниць, на які
поділено підприємство, планів функціональних сфер
діяльності (маркетингової, інвестиційної, виробничої
інноваційної та ін.).
Планування стратегії інноваційної діяльності
підприємства в межах загальної стратегії охоплює такі
етапи: аналіз зовнішнього середовища й прогнозування
його розвитку; аналіз внутрішнього середовища
підприємства; визначення загальної стратегії підприємства; визначення інноваційних можливостей; формування стратегічних інноваційних цілей; розроблення
концепції інноваційної стратегії; формування планів і
програм інноваційної діяльності; розроблення й реалізація інноваційних проектів [3, с. 146].
На нашу думку, при виробленні інноваційної стратегії підприємство має приділити особливу увагу технологічним факторам зовнішнього середовища, оскільки від них залежить майбутній успіх нововведення. Необхідно провести ретельний аналіз науково-технічного рівня розвитку конкурентів, ступеня розвитку
ринку технологій на світовому ринку. Для виконання
цієї функції підприємства користуються різними інструментами, такими, як прогнозування, бази даних і інформація, надана спеціалізованими агентствами [1].
Вибір інноваційної стратегії зумовлений цілями
організації (легкими чи складними), ризиком, на який
іде компанія, зовнішнім та внутрішнім середовищем
фірми [5, с.11].
Проведемо оцінювання та аналіз факторів, що необхідно враховувати для побудови корпоративної інноваційної стратегії машинобудівних підприємств (Рис. 1.)
[1]. Згідно з концепцією стратегічного управління, аналіз
зовнішнього та внутрішнього середовищ — необхідний елемент визначення місії й цілей організації. Стратегії в цьому випадку є інструментами досягнення мети,
а для успішної реалізації обраного стратегічного набору необхідно, щоб організація функціонувала відповідно до обраної концепції управління [5, с. 15].
Такий підхід до аналізу функціонування
підприємств зумовлений тим, що, з одного боку,
підприємство є елементом економічної системи більш
високого рівня ієрархії, а з іншого — воно розглядається як умовно замкнута складна багаторівнева
система. Проведення системного аналізу дасть змогу
виробити стратегію, яка повною мірою враховує як
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можливості самого підприємства, так і сукупність
навколишніх факторів, що впливають на його
діяльність [1].
Кількість факторів зовнішнього середовища настільки значне, що провести оцінювання й аналіз кожного з них у рамках одного підприємства неможливо,
тому формується система факторів, що найбільш істотно впливають на досягнення поставлених цілей [1].
Базовим документом, що визначає засади економічної інтеграції між підприємствами машинобудування України та засади розвитку торгівлі, є Угода
про партнерство та співробітництво. Розвиток процесу економічної інтеграції полягає в лібералізації й синхронізованому відкритті ринків України та країнами,
між якими укладені угоди про співпрацю, взаємному
збалансуванні торгівлі, наданні на засадах взаємності
режиму сприяння інвестиціям в Україну та українським експортерам на ринках співпраці, запровадженні
спільного правового поля та єдиних стандартів у сфері
конкуренції та державної підтримки виробників. Економічна інтеграція базується на координації, синхронізації та відповідності прийняття рішень у сфері економіки України й передбачає ліквідацію обмежень розвитку конкуренції та обмеження застосування засобів
протекціонізму.
Політична консолідація передбачає неухильне
поглиблення політичного діалогу й поліпшення загальної атмосфери відносин між Україною та країнами
співпраці (саміти, міністерські консультації, зустрічі на
експертному рівні).
Вона спрямована на гарантування політичної стабільності як в Україні, так і на всьому Європейському
континенті; забезпечення мирного розвитку та плідного співробітництва всіх європейських націй; зміцнення демократичних засад в українському суспільстві.
Розвиток процесу економічної інтеграції полягає
в лібералізації й синхронізованому відкритті ринків,
взаємному збалансуванні торгівлі, наданні на засадах
взаємності режиму сприяння інвестиціям з в Україну
та українським експортерам на ринках співпраці, запровадженні спільного правового поля і єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки виробників.
Реформування соціальної політики України полягає у встановленні систем страхування, охорони
праці, здоров’я, пенсійного забезпечення, політики
зайнятості та інших галузей соціальної політики й поступовому досягненні загальноєвропейського рівня
соціального забезпечення й захисту населення.
Культурно-освітній та науково-технічний рівень інтеграції посідають особливе місце, зумовлене потенційною
можливістю досягти вагомих успіхів у інтеграційному
процесі саме на напрямах, які охоплюють галузі серед-
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Рис. 1. Фактори побудови корпоративної інноваційної стратегії

ньої й вищої освіти, перепідготовку кадрів, науку, культуру, мистецтво, технічну й технологічну сфери.
Регіональна інтеграція передбачає встановлення
й поглиблення прямих контактів між окремими регіонами України, їх розвиток у визначених у цій Стратегії
напрямах для поступового перенесення основної ваги
інтеграційного процесу з центральних органів виконавчої влади на регіони, до органів місцевого самоврядування, територіальних громад і, зрештою, якнайширшого залучення громадян України.
Галузева співпраця являє собою координацію й
взаємодію між підприємствами різних галузей України
в конкретних галузях і сферах господарської діяльності.
Пріоритет на найближчі роки в галузевій співпраці слід
віддати сфері трансєвропейських транспортних, елект-

роенергетичних та інформаційних мереж, співробітництву в галузі юстиції, запобіганню та боротьбі з організованою злочинністю й поширенням наркотиків, митній
справі, науково-дослідницькій сфері, промисловій та
сільськогосподарській кооперації тощо [7].
Створення та практичне використання методології
стратегічного управління [1] інноваціями пов’язані з
об’єктивними причинами, насамперед зі змінами в
зовнішньому середовищі підприємства. Суть стратегічного управління полягає в тому, що, з одного боку,
існує чітко організоване комплексне стратегічне планування, з іншого — структура управління підприємства відповідає «формальному» стратегічному плануванню та побудована так, щоб забезпечити розробку
довгострокової стратегії для досягнення його цілей і
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Рис. 2. Інноваційна стратегія інтегрування машинобудівних підприємств

створення управлінських механізмів реалізації цієї стратегії через систему планів. У стратегічному плануванні
важливе місце посідає аналіз перспектив підприємства,
завданням якого є з’ясування тих тенденцій, небезпек,
можливостей, а також надзвичайних ситуацій, які можуть змінити звичні тенденції. Цей аналіз доповнюється аналізом позицій у конкурентній боротьбі [5].
Краще стратегію інноваційного менеджменту
організації розглядати як систему трьох елементів:
1) стратегія як сукупність управлінських рішень
щодо перспективного його розвитку;
2) відповідна структура управління, зорієнтована на розроблення і впровадження стратегії;
3) організаційна культура.
Такий підхід ініціює базове використання концепції ключових компетенцій у системі стратегічного
управління.
Тому на перший план виходить системне управління підприємством, коли пріоритетним є досягнення
глобальних цілей підприємства, а не його функціональЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

них підрозділів, тобто першочерговим є стратегічне
бачення в управлінні [4] інтегрованого підприємства.
У цьому аспекті актуалізується розуміння ролі конкуренції і ролі ключових компетенцій у формуванні стратегії конкуренції, а також розуміння засад, на яких
підприємство діятиме стосовно конкурентів. Усе це є
принциповим у вигляді успіху стратегічного управління [4] інноваційного інтегрування машинобудівних
підприємств.
Отже, інтегратор машинобудівних підприємств —
це уміння вибору з набору існуючих робіт та послуг
найбільш відповідних для замовника рішень, який повинен мати певні відділи (рис. 2). Стратегія інновації
інтегрування машинобудівних підприємств повинна
включати повний комплекс послуг — від проектування
до реалізації проектів, включаючи поставку обладнання
на вигідних для замовника умов, інсталяцію обладнання «під ключ», технічний сервіс, підтримка та навчання спеціалістів замовника.
Такі підприємства для реалізації інноваційної стра-
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тегії повинні мати перш за все виробничі та технічні
підрозділи, а також внутрішню інфраструктуру.
І. Виробничі та технічні підрозділи, які дозволяють ефективно вирішувати завдання, що поставив
перед ними замовник:
1. Технічний центр;
2. Проектно-інженерний департамент;
3. Департамент програмних систем;
4. Департамент комплексної інтеграції;
5. Служба захисту інформації;
6. Навчальний центр;
7. Служба якості.
ІІ. Інфраструктура:
— внутрішня система електронного документообороту;
— корпоративна CRM — програмно-методичний
комплекс класу управління взаємовідносин з клієнтами;
— інформаційно-фінансова система.
Концепція стратегічного управління [5] інтегрованого підприємства для підвищення ефективності
виробництва є основою стратегічного розвитку
підприємства й виявляється в характерних рисах її
застосування. Специфічні риси системи стратегічного управління певної організації залежать від взаємодії таких чинників: стратегічного планування,
стратегічного маркетингу, фінансової стратегії та
стратегічного контролінгу. Ці чинники взаємодіють
та взаємозалежать при виникненні змін на різних
етапах стратегічного управління: від початку виробництва до випуску продукції [5].
Розробляючи стратегію [4] інтегрованого машинобудівного підприємства, важливим вмінням є створення й координація, а також компіляція інтегрування
стратегічних конфігурацій рушійних сил, які створюють економічну вартість машинобудівного підприємства,
а також ланцюга, який утворює додаткову вартість. При
цьому необхідно також завжди пам’ятати, що її основною метою не повинно бути «біг наввипередки» з конкурентами, а концентрація на створенні нових вартостей, пропонування абсолютно чогось неподібного до
пропозиції конкурентів, що буде у певнй галузі якісним
стрибком, а не лише покращенням стандарту [4].
На них впливають фактори зовнішнього середовища: законодавчі та політичні, економічні та конкуренції, постачальників та технології, соціальні та культурні. Крім цього, спостерігається активний вплив
чинників внутрішнього середовища: галузевої приналежності й розмірів підприємства, типу виробництва,
рівня спеціалізації, концентрації та кооперації й наявності науково-технічного потенціалу та інші [5].
Багато підприємств-виробників не має сьогодні
чітко закріплених споживачів, твердих цін та державної
гарантії на відправлену продукцію. Проблеми, що вини-

кають у зв’язку з цим, створюють повну невизначеність,
беззахисним виявився звичний процес виробничого
планування. З’явився ризик різного непостачання, ризик відмови від замовлень, ризик у зміні кон’юнктури
ринку тощо. І саме від того, як підприємство в цих умовах буде вирішувати проблеми з мінімізації ризику, залежить стабільність його фінансового стану. Сподівання
на стабільність ринкової економії — це утопія. Стабільність
створюється злагодженою та професійною роботою менеджерів підприємства, які достатньо добре орієнтуються в ситуації, і вона їх, як правило, ніколи не захоплює
зненацька. Очікування стабільності в сучасних умовах
призведе до втрати часу та наявного потенціалу. Проблеми, які виникають, є достатньо серйозними та складними, для їх розв’язання потрібні злагоджена співпраця
всіх підрозділів підприємства, значна професійна перепідготовка спеціалістів, ефективно працююча система
мотивації та заохочення, що буде адекватною зусиллям
працівників у досягненні поставлених цілей. За умови
тієї системі стимулювання, що існує сьогодні на більшості
підприємств, ніхто не буде намагатися реалізовувати поставлені цілі та виявляти творчу ініціативу.
В умовах оперативного управління необхідно
зрозуміти характер організаційно-управлінських механізмів підпорядкування виробництва споживанню та
задоволенню ринкового попиту. Особливо важливо
пам’ятати концепцію стратегічного управління, яка
побудована на системному та ситуаційному підходах.
Це дає змогу зрозуміти структуру процесу планування стратегії, роль і методологію стратегічної сегментації ринку, провести аналіз стратегічних альтернатив
при виборі стратегій, спроектувати систему управління реалізацією стратегії [5].
Висновки. У сучасних умовах побудова інноваційної стратегії є одним з основних методів розвитку світової економіки. Сформульовано й теоретично
обґрунтовано концепцію стратегічного управління аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища забезпечення інтеграційного процесу, що є основою створення механізму побудови інтегрованого машинобудівного підприємства. Установлено, що стратегія інтегрованого машинобудівного підприємства залежить від
взаємодії чинників стратегічного планування, стратегічного маркетингу, фінансової стратегії та стратегічного контролінгу, що застосовують для побудови корпоративних відділків інноваційної стратегії на рівні
інтегрованого підприємства.
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Досліджено фактори інноваційної стратегії, а саме
внутрішнє та зовнішнє забезпечення інтеграційного
процесу інноваційної стратегії. Визначено інноваційну
стратегію інтегрування машинобудівних підприємств
через включений комплекс послуг, який може бути
реалізованим. Запропоновано стратегію управління
інтегрування машинобудівних підприємств.
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Семенов А. Г., Зыкина В. О. Формирование
инновационной стратегии управления интегрированными процессами на машиностроительных
предприятиях
Исследовано факторы инновационной стратегии, а именно внутреннее и внешнее обеспечение
интеграционного процесса инновационной стратегии. Определенно инновационную стратегию интегрирования машиностроительных предприятий
через включенный комплекс услуг, который может быть реализованным. Предложена стратегия
управления интегрирования машиностроительных
предприятий.
Ключевые слова: инновационная стратегия, интеграционный процесс, инновации, машиностроительные предприятия, управления.
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innovative strategy of management computerintegrated processes iS on machine-building
enterprises
Investigational factors of innovative strategy, namely
internal and external providing of integration process of
innovative strategy. Certainly innovative strategy of
integration of machine-building enterprises through the
included complex of services, which can be realized.
Strategy of management of integration of machinebuilding enterprises is offered.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Актуальність проблеми. Інновації на сучасному етапі розвитку економіки є головним засобом
збереження конкуренто спроможно сті і є невід’ємною частиною розвитку підприємства. Інноваційний розвиток визначає темпи економічного зростання й конкурентоспроможність всієї економіки
країни, перспективи суспільного розвитку й рівень
життя громадян.
У процесі дослідження інноваційного розвитку
підприємства важливу роль відіграє вивчення інноваційного потенціалу. Під час дослідження інноваційного потенціалу розглядаються такі його найважливіші
характеристики, як структура, методологічні засади
та особливості формування, оцінка та ефективність
використання. Для прийняття стратегічних рішень
щодо інноваційного розвитку, а також для виявлення
додаткових резервів використання окремих складових інноваційного потенціалу підприємства важливою
є також оцінка його ефективності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед робіт, присвячених питанням аналізу інноваційного розвитку підприємства взагалі та інноваційного
потенціалу зокрема, слід зазначити праці О. Амоши
[1], Ю. Бажала [2], В. Гончарова [3], В. Ляшенка
[4], Л. Матросової [5], О. Федоніна [6], А. Трифилової [7], Н. Краснокутської [8] та ін. У дослідженнях останніх років особлива увага приділяється проблемам визначення змісту поняття «інноваційний потенціал», виділення його окремих структурних елементів, умовам формування, оцінки та ефективності
використання. Більшість авторів, що досліджують
проблеми інноваційного розвитку, трактують інноваційний потенціал як «сукупність інноваційних ресурсів», унаслідок чого цей підхід можна умовно
назвати ресурсним [6; 7; 9]. Проте необхідно відзначити, що інноваційний потенціал не зводиться тільки
до ресурсів, оскільки таке визначення не враховує
цільової характеристики цієї категорії.
Такий напрямок не є єдиним, оскільки в останніх
публікаціях зустрічається огляд різних підходів до
складу інноваційного потенціалу, а саме ресурсний,
структурний, процесний та інтегральний [10, с. 130 —
131]. У межах вищезазначених трактувань використовуються й різні методи розрахунку інноваційного по-

тенціалу, які умовно класифікуються за трьома групами. До першої групи належать методи, що застосовуються при оцінці рівня інших видів потенціалів, але їх
можна застосувати за аналогією для визначення інноваційного потенціалу; до другої — методи, що використовуються для оцінки окремих складових (елементів) інноваційного потенціалу та їх інтегративного
ефекту; до третьої — ті, що базуються на визначенні
інноваційного потенціалу як підсистеми більш складного економічного потенціалу. Залежно від потреб,
наявних статистичних даних чи рівня складності економічних систем використовуються ті чи інші методи
оцінки інноваційного потенціалу.
Слід зазначити, що недостатньо дослідженим залишається питання ефективності використання інноваційного потенціалу, не розроблено методик щодо її
оцінки з урахуванням фактору часу, при визначенні
оцінки інноваційного потенціалу підприємства, регіону або країни в цілому, чітко не визначаються поняття
інноваційного потенціалу та ефективності його використання.
Мета статті. Метою статті є спроба визначити
відмінності понять «оцінка інноваційного потенціалу
підприємства» та «ефективність використання інноваційного потенціалу підприємства», проведення аналізу складових, за якими необхідно оцінювати ефективність використання інноваційного потенціалу
підприємства, визначення моделі для її аналізу.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для вивчення інноваційного потенціалу підприємства
необхідний комплексний підхід, тобто розгляд інноваційного потенціалу як сукупності ресурсів у взаємозв’язку з результатами їх використання. У зв’язку з
цим інноваційний потенціал потрібно розглядати в динамічному розподілі за стадіями інноваційного циклу,
що охоплює формування й використання всієї сукупності ресурсів для створення й розповсюдження нових видів виробів, технологій, що задовольняють конкретні суспільні потреби через систему прямих і зворотних зв’язків.
Інновації є кінцевим результатом науково-інноваційного циклу, що охоплює процес створення, розповсюдження й застосування науково-технічних знань.
На всіх етапах інноваційного процесу — від науково-
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Таблиця 1
Структура інноваційного процесу
Етапи
інноваційного
процесу /
Ресурси
Кадрові
Матеріальнотехнічні
Інформаційні
Організаційні
Фінансові

Результати

Наукові
дослідження

Розробки

Упровадження

Виробництво

Маркетинг

Вихід
на ринок

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+/-

-

+
+
+

+
+
+
Створення
нових або
удосконалених
матеріалів,
продуктів,
послуг

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

Упровадження
їх у виробництво

Виробництво
нової або
значно
удосконаленої
продукції

Дослідження
ринку,
реклама
продукції

Комерційна
реалізація
результатів
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го обґрунтування ідеї створення продукту до його виготовлення — підприємству необхідні відповідні кадрові, матеріально-технічні, інформаційні, організаційні
й фінансові ресурси. Структура інноваційного процесу наведена в табл.1.
Разом з тим, складність інноваційного процесу
припускає наявність не тільки прямих, але й зворотних зв’язків між різними його стадіями, що робить
існуючу класифікацію умовною. На нашу думку, про
оцінку наявного інноваційного потенціалу підприємства можна говорити перед початком інноваційного
циклу або на кожній із його стадій. Що стосується
ефективності використання інноваційного потенціалу
підприємств, то висновки щодо її оцінки можна робити лише після закінчення інноваційного процесу в певному циклі. Хоча можливим є також визначення ефективності використання окремого ресурсу після закінчення кожного з етапів інноваційного процесу.
Оскільки кожне підприємство має проблему обмеженості ресурсів, то на перший план виходять питання управління ефективністю виробництва. Цей процес є дуже складним, тому оцінку необхідно проводити за його окремими складовими. Однією з таких
складових є інноваційний потенціал. За сутністю наявний інноваційний потенціал підприємства — це його
стан на певний період часу щодо інноваційних можливостей, він досягається й формується у процесі інноваційного розвитку підприємства й неодмінно потребує його моніторингу та оцінки.
Оцінка інноваційного потенціалу дає можливість
проаналізувати фінансову стійкість підприємства до
інноваційного розвитку та визначити інноваційну стратегію. Упровадження нових технологій на підприємстві
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без попередньої оцінки його інноваційного потенціалу
може спричинити негативні наслідки. Підприємству
може не вистачити коштів для завершення початого
проекту, що негативно відобразиться на забезпеченні
поточної виробничо-господарської діяльності або й
взагалі призведе до зупинки інноваційного проекту.
Затримка термінів реалізації інновацій є причиною
збільшення незавершеного виробництва й розцінюється як нераціональне використання інвестованого капіталу [11, с. 193].
Ефективність взагалі розглядається як властивість
певного процесу, яка зумовлена його якістю та
кількістю засобів, що беруть участь у процесі, а також конкретною ситуацією; ефективність уможливлює
виконання певної задачі; характеризується певним
співвідношенням між отримуваним сумарним ефектом та сумарними витратами на створення і використання засобів, що беруть участь у процесі, його організацію та здійснення [12, с. 212]. Уважатимемо, що
ефективність використання інноваційного потенціалу
— це спроможність системи управління досягати оптимального ефекту від впровадження інноваційних
програм при мінімізації витрат, а також забезпечити
повноту використання необхідних ресурсів та оптимального залучення можливих резервів. Таким чином, оцінка ефективності використання інноваційного
потенціалу підприємства необхідна для визначення
оптимальності реалізації інноваційного проекту, участі
складових інноваційного потенціалу у виробничому
процесі та визначення наявності й масштабів резервів
виробництва.
Для оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства необхідно розробити
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гнучку динамічну систему показників, яка повинна
відповідати вимогам сучасних умов господарювання
і якнайповніше відображати всі стадії інноваційного
процесу.
При цьому виникає дві проблеми. Перша проблема полягає в тому, що інноваційне підприємництво передбачає пошукові дослідження, які потрапляють на ринок після кінцевого терміну у вигляді ліцензій
і патентів і є джерелом доходу.
Інша проблема пов’язана з тим, що зв’язок наукових досліджень з виробництвом не є безпосереднім,
оскільки втілення науково-технічних ідей у виробництві
відокремлене часовим лагом.
Для подальшого дослідження ефективності використання інноваційного потенціалу необхідно виявити фактори, що впливають на формування та зміну
рівня інноваційного потенціалу підприємства. Усі явища і процеси господарської діяльності підприємства
взаємозв’язані, взаємозалежні й взаємообумовлені.
Одні з них пов’язані між собою безпосередньо, інші
— побічно. Кожне явище доцільно розглядати і як
причину, і як результат. Результативний показник залежить від численних і різноманітних факторів. Чим
детальніше досліджується вплив факторів на величину кінцевого показника, тим точніше будуть результати аналізу й оцінка ефективності діяльності
підприємств. Тому при аналізі господарської діяльності важливе значення надається вивченню й вимірюванню впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників. Без глибокого й всебічного вивчення чинників не можна зробити обґрунтовані висновки про результати діяльності, виявити
резерви виробництва, обґрунтувати стратегію розвитку та управлінські рішення.
Проте залежнос від особливостей досліджуваних підприємств, від наявності статистичних даних та
характеру інноваційного проекту групи показників, що
чітко й повно характеризують інноваційний потенціал
підприємства за всіма аспектами його функціонування, можуть змінюватися й доповнюватися. Наприклад,
як показники, що впливають на величину інноваційного потенціалу, можуть бути виділені такі [9, с. 28 —
29]: 1) частка інженерно-технічних працівників та дослідників у загальнообліковій чисельності робітників
підприємства; 2) рівень кваліфікації працівників, залучених до інноваційного процесу; 3) частка щорічного оновлення продукції підприємства; 4) частка впроваджених підприємством нових та суттєво вдосконалених технологічних процесів у загальній їх кількості;
5) ступінь відповідності наявних інформаційних фондів
інноваційним завданням організації; 6) залучення нових джерел фінансування; 7) частка інноваційних витрат у загальному обсязі витрат підприємства; 8) щор-

ічний приріст інноваційних витрат підприємства. Джерелом інформації щодо даних показників постає щоквартальна та річна звітності підприємства.
Слід зазначити, що ефект від впливу цих факторів
на ефективність використання інноваційного потенціалу виявляється не одразу, а поступово, протягом деякого часу, тобто отримані результати дослідження залежать від часового лагу. Отже, при оцінці ефективності
використання інноваційного потенціалу підприємства
можливим є використання динамічної моделі з розподіленими лагами, яка має вигляд:
(1),
yt = a + b 0 xt + b1 xt -`1 + ... + b k xt - k + e t
де yt — результат, або залежна змінна; xt,xt-1,…,xt-k
— лагові змінні, тобто фактори, що визначають поведінку залежної змінної; a — вільний член; e t — випадкова величина, що містить ту частину руху yt, що
не пояснюється змінними xt,xt-1,…,x t-k, коефіцієнти
оbj — коефіцієнти лага; коефіцієнт b 0 називають ко-

роткостроковим мультиплікатором, який характеризує
зміну середнього значення y під впливом одиничної
зміни змінної x у той самий момент часу.
åb

Суму всіх коефіцієнтів j j називають довгостроковим мультиплікатором, який характеризує зміну
y під впливом одиничної зміни змінної x у кожному з
розглянутих тимчасових періодів. Будь-яку суму коh
b j (h < k) називають проміжним мульå
ефіцієнтів
j =0

типлікатором, який характеризує зміну y під впливом
одиничної зміни змінної x у вибрані тимчасові періоди
[13, с. 311 — 312].
Оскільки в цій економетричній моделі незалежні
змінні можна використовувати за кілька попередніх
періодів (скінчену кількість), то модель можна вважати моделлю з кінцевим лагом:

y t = a + b 0 x t + b1x t -`1 + ... + e t (2).
Проаналізувавши обрані показники за останні
декілька років, можна оцінити значення коефіцієнта
кореляції за формулою (3) та визначити період, за який
дані показники мали найбільший вплив на результуючий показник.
rk =

n -k

n -k

n -k

t =1

t =1

t =1

(n - k )å y t xt +k - å yt å xt +k
2
2
n -k
n -k
é
æ n -k ö ù é
æ n -k
ö ù
2
2
ê(n - k )å y t - ç å y t ÷ ú ê(n - k )å x t + k - ç å xt +k ÷ ú
t =1
t =1
è t =1 ø ûú êë
è t =1
ø ûú
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(3).

Динамічну модель з кінцевим числом лагів можна використати у спрощеному до рівняння множинної
регресії вигляді. У цьому випадку вважають, що

178

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

О. В. Лященко

X

*
0

= x t , X 1* = x t -1 ,..., X

*
k

= x t - k і одержують

рівняння

yt = a + b 0 X 0* + b1 X 1* + ... + b k X k* + e t (4).
Для цього рівняння можна розрахувати всі невідомі параметри та оцінити прогнозні значення необхідних факторів з метою їх подальшого порівняння з
фактичними. Якщо ці значення мають суттєву різницю, необхідно розробити рекомендації щодо посилення роботи підприємства в цьому напрямку.
Таким чином, узагальнюючи все вищезазначене, алгоритм оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства зведемо до таких
кроків:
1. Оцінку ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства необхідно проводити за
кожною ресурсною складовою окремо. Для цього слід
визначити перелік факторів, що впливають на ефективність використання інноваційного потенціалу
підприємства, а також провести відбір факторів, які
найбільше впливають на результуючий показник.
2. Провести збір необхідної статистичної інформації (вона повинна задовольняти вимогам: повнота
статистичних даних, вірогідність і точність отриманих
даних, однаковість і порівняність даних).
3. Виявити мультиколінеарні фактори та присутність автокореляції.
4. Побудувати динамічну модель з розподіленими лагами за формулою (2).
3. Визначити значення коефіцієнта кореляції та
період найбільшого впливу факторів на оцінюваний
показник.
4. Звести динамічну модель з розподіленими лагами до рівняння множинної регресії.
5. Обчислити параметри моделі та перевірити її
якість.
6. Спрогнозувати значення необхідних факторів.
Розрахувати ефективність використання кожної ресурсної складової інноваційного потенціалу. Для цього
необхідно використати формулу: Еі =

х прог .
хфакт .

*100% ,

де Еі — ефективність використання і-тої складової інноваційного потенціалу, хпрог. — прогнозне значення окремого показника, х факт. — фактичне значення показника.
Якщо ефективність використання ресурсу є недостатньо високою, то доцільним є його підвищення
за рахунок невикористаних резервів. Якщо розрахувати показник на кожному з етапів інноваційного проЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

цесу, то найбільші відхилення фактичних показників
від прогнозних покажуть, на якому саме етапі існують
невикористані резерви.
7. Зробити висновки та розробити рекомендації
щодо знаходження та використання резервів для підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства за окремими показниками.
Висновки. Таким чином, для оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства запропонована динамічна модель з розподіленими лагами, що дозволяє з великої кількості впливаючих на нього факторів обрати ті, які мають найбільш
тісний зв’язок з досліджуваним показником, оцінити
та спрогнозувати величину необхідних показників не
тільки в момент дослідження, а й обґрунтувати ефект
від їхнього впливу через певний проміжок часу.
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Лященко О. В. Проблеми оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу
підприємства
У статті досліджено проблеми ефективності використання інноваційного потенціалу підприємства,
розглянуто поняття ефективності, обґрунтовано необхідність її оцінки, проаналізовано вибір факторів, за
якими необхідно проводити оцінку та запропоновано
модель, за якою можливо здійснювати аналіз ефективності використання інноваційного потенціалу.
Ключові слова: інноваційний процес, інноваційний потенціал, оцінка інноваційного потенціалу, ефективність використання інноваційного потенціалу, динамічна модель з розподіленими лагами.
Лященко О. В. Проблемы оценки эффектив-

ности использования инновационного потенциала предприятия
В статье исследованы проблемы эффективности
использования инновационного потенциала предприятия, рассмотрено понятие эффективности, обоснована необходимость ее оценки, проанализирован выбор
факторов, по которым необходимо проводить оценку,
и предложена модель, с помощью которой возможен
анализ эффективности использования инновационного потенциала.
Ключевые слова: инновационный процесс, инновационный потенциал, оценка инновационного потенциала, эффективность использования инновационного потенциала, динамическая модель с распределенными лагами.
Lyashenko O. V. Problems of an estimation of
efficiency of use of innovative potential of the
enterprise
In article problems of efficiency of use of innovative
potential of the enterprise are investigated, the concept
of efficiency is considered, necessity of its estimation is
proved, the choice of factors on which it is necessary to
spend an estimation is analysed, and the model with which
help the analysis of efficiency of use of innovative
potential is possible is offered.
Key words: innovative process, innovative potential,
an estimation of innovative potential, efficiency of use of
innovative potential, dynamic model with the distributed logs.
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ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах сучасної економіки, її динамічності,
конкуренції, що зростає між підприємствами, значних
темпів змін у технологіях, підприємства повинні самостійно формувати свою інноваційну політику й визначати способи її ефективної реалізації.
Проблеми стратегічного управління інноваціями на
підприємстві складні й багатогранні. Про це свідчать
роботи вітчизняних вчених [1 — 5]. Так, О.І. Дацій [3]
зосереджує увагу на ефективності інноваційної діяльності, В.І. Ландик [2] розглядає проблеми формування
інноваційної стратегії підприємства та узагальнює досвід
їх вирішення, Л.В. Білозор [1] концентровано викладає
методологічні підходи щодо формування інноваційної
продукції, А.А. Ступна [4] вказує на сучасні особливості реалізації інноваційної діяльності в Україні,
С.Ю. Ілляшенко [5] наводить принципи інноваційної
політики підприємств. Однак разом з тим існують проблеми формування чіткої інноваційної політики за рахунок відсутності певних інструментів. Так, від правильного розуміння сутності і принципів, за якими формується інноваційна політика, залежить в остаточному підсумку результативність інноваційної діяльності.
Метою нашої роботи є внесення пропозицій щодо
формування інноваційної політики підприємств для
отримання конкурентних переваг за рахунок своєчасного та оперативного впровадження новацій.
Інноваційна політика підприємства (ІПП) — це
форма стратегічного управління, що визначає мету та
умови здійснення інноваційної діяльності підприємства,
що найбільш повно використовують наявний виробничий потенціал і спрямовані на забезпечення його
конкурентоспроможності.
Формується інноваційна політика на базі двох
протилежних підсистем. З одного боку, це потреби
ринку, споживачів, маркетингова політика підприємства, а з другого — ресурси: досягнення в науковій і
виробничій сферах, технологіях, управлінських механізмах, організаційна культура підприємства, матеріальні, трудові, фінансові та інформаційні ресурси.
Інноваційна політика підприємства передбачає
послідовну, заплановану, цілеспрямовану, комплексну інноваційну діяльність підприємства щодо зміни
кожного з елементів бізнесу певного підприємства,
викликану попитом, обумовлену науково-технічним
прогресом і спрямовану на діючу організаційну структуру, технологічні процеси, стиль і методи управління, продукцією, що випускається, джерела сировини
й матеріалів, ринки збуту, документообіг та ін.
Тісний взаємозв’язок і сформовані пропорції
розвитку між постійно здійснюваними на підприємстві
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функціями, положення підприємства на ринку, наукові
вишукування визначають необхідність виділити елементи інноваційної політики підприємства:
1) наукові дослідження й дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), що складаються з науководослідницької політики, конструкторської політики, технологічної політики;
2) маркетингова політика, що включає товарну
політику, комунікаційну політику, збутову політику,
політику ціноутворення, сервісну політику;
3) організаційна структура й культура підприємництва, а також кадрова політика.
Задачі й функції елементів ІПП різні внаслідок
розходження галузі інтересів структурних підрозділів
підприємства, що реалізують ці елементи. Склад задач і функції елементів інноваційної політики підприємства полягають у вивченні існуючої ситуації, розробці політики, створенні механізмів її реалізації,
здійсненні контролю за політикою, коректуванні ходу
реалізації політики, аналізі ефективності реалізованої
політики.
Формування ІПП визначається такими факторами:
— стратегічним характером ІПП;
— системним підходом до формування інноваційної політики;
— безперервністю інноваційної діяльності
підприємства;
— нерозривним зв’язком між інноваційною політикою й ринковою ситуацією;
— повнотою охоплення усіх внутрішніх елементів
бізнесу інноваційною діяльністю;
— залежністю інноваційної політики від ресурсного потенціалу підприємства;
— нерозривністю інноваційної політики з науково-технічним прогресом.
До розробки інноваційної політики підприємства
надаються вимоги, які базуються на певних принципах (рис. 1) [5].
Перевага стратегічних параметрів інновацій має
на увазі необхідність прогнозування ситуації, що складається на ринку, і планування розвитку підприємства
в довгостроковому періоді. Інноваційна політика потребує від підприємства ретельного привнесення у товар (послугу) у певний момент чи в перспективі, побічно або прямо, те, що дасть цьому товару (послузі)
конкурентні переваги на ринку.
На підприємстві потрібно чітко визначатися, для
чого здійснюється інновація. Залежно від того, яка поставлена мета на підприємстві, визначаються методи її
досягнення, так само це дає можливість контролювати
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Рис. 1. Принципи інноваційної політики підприємства

інноваційний процес відповідно до поставлених цілей.
Відсутність мети веде до хаотичного процесу розробки і
впровадження інновацій, перешкоджає виконанню принципу комплексності при роботі з інноваціями. Одночасно треба не порушувати сформованих пропорцій між
елементами ІПП і ресурсним потенціалом підприємства.
Постановка цілей повинна ґрунтуватися на місії підприємства і проведених маркетингових досліджень ринку.
Підприємство являє собою інтегрований механізм,
і при розробці інновацій необхідним є урахування усіх
внутрішніх його елементів. Для того, щоб не виникла
диспропорція в розвитку підприємства, потрібен комплексний підхід до розробки інновації, визначення заходів
щодо балансування відносин між підрозділами. З огляду на цей принцип при розробці інноваційної політики,
керівництво підприємства має розглядати проблему конкретних інновацій не як проблему окремого підрозділу,
а як процес, що стосується тією чи іншою мірою всі
служби підприємства. І у зв’язку з цим інформувати й
контролювати розробку перетворень у всіх підрозділах
підприємства. Комплексність при роботі з інноваціями
дає можливість реалізувати єдину ІПП.
При плануванні інновацій необхідно враховувати
різну спрямованість інновацій, розходження стадій
реалізації і впровадження інновацій, а також розходження в ступені завантаженості підрозділів підприємства. Комплексність при плануванні інновацій передбачає систему координації всіх планів підприємства.
План підприємства має бути скоректований з планом інноваційної діяльності, а також з ринковою ситуацією. Цей принцип координує роботу всього підприємства в період освоєння інновацій, їх реалізації та застарівання. Цей принцип передбачає аналіз ефективності інновацій, що на практиці повинний бути необхідним етапом проведення ІПП, тому що значною
мірою сприяє її коректуванні та оптимізації. Заснована
на цьому принципі інноваційна політика гарантує
підприємству постійне одержання інформації про стан
і ефективність інноваційних процесів.
Принцип планомірності передбачає також безперервність інноваційних процесів. Процес формування
ІПП являє собою циклічний процес з набором визначених стадій і процедур, що має прямі і зворотні зв’язки, використовувані для уточнення поточних плано-

вих завдань, а також оперативного реагування на зміни
внутрішнього і зовнішнього середовища.
При плануванні інноваційної діяльності підприємства необхідно приділяти велику увагу плануванню
відхилень від запланованого ходу виконання робіт на
підприємстві і несподіваним ситуаціям у майбутньому
під впливом навколишнього середовища. Це дозволить реагувати на такі зміни швидко й чітко.
Принцип наявності теоретичної бази ґрунтується на
тому, що існує проблема зв’язку інноваційної політики
підприємства й науково-технічного прогресу (НТП). Необхідно відзначити, що НТП є необхідною умовою розробки і впровадження інновацій, тоді як першопричини
інновації полягають у вимогах ринку. Отже, керівництву
підприємства доцільно забезпечити відповідні підрозділи підприємства інформацією згідно НТП, а саме забезпечити нормативно-технічною, конструкторською документацією, власними розробками, «ноу-хау» і таке інше
з урахуванням специфіки діяльності даного підприємства.
Також цей принцип потребує від керівництва підприємства створення на підприємстві своєї бази даних про наукові розробки, відкриття, проекти про впровадження
тих чи інших соціально-економічних інновацій.
Для формування оптимальної інноваційної політики підприємствам потрібно використовувати певний порядок формування інноваційної політики. Цей порядок
покликаний забезпечити формування інноваційних цілей
підприємства, реалізацію стратегічного й оперативного
підходів щодо формування інноваційної політики. Складовими цього порядку (системи) є підсистема стратегічного планування інноваційної політики, підсистема прогнозування інноваційних ризиків, підсистема розроблення
інноваційної програми підприємства, підсистема планування реалізації інноваційних проектів [2].
Підсистема стратегічного планування інноваційної
політики забезпечує формування інноваційних цілей
підприємства, що спрямовані на досягнення глобальної
мети підприємства; оцінку та вибір стратегічних альтернатив відповідно до типу стратегічної конкурентної інноваційної поведінки підприємства; розроблення стратегії відповідно до можливостей підприємства та визначення пріоритетів інноваційного розвитку підприємства з метою
підвищення ефективності розподілу інноваційних ресурсів.
Іншою складовою системи формування іннова-
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ційної політики є прогнозування інноваційних ризиків,
що передбачає здійснення моніторингу й аналізу як
зовнішніх, так і внутрішніх чинників ризику, оцінку інноваційних ризиків, планування робіт щодо управління
інноваційними ризиками та розроблення заходів щодо
зниження ризиків інноваційної діяльності підприємства.
Моніторинг і аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників ризику потрібен для забезпечення керівництва
підприємства інформацією щодо ранжування чинників
ризику за імовірністю ризику та ступенем ризику. Це
необхідно для прийняття управлінських рішень стосовно постійного відстеження тих чинників, що являють
собою джерело ймовірного виникнення ризику високого та середнього ступеня. Задля розв’язання цього
завдання під час проведення моніторингу зовнішніх
та внутрішніх чинників ризику слід аналізувати такі їх
показники, як імовірність ризику та ступінь ризику.
Підсистема розроблення інноваційної програми
має передбачати впровадження всіх проектів підприємства, а саме: складання та вдосконалення політики в
галузі використання нових інформаційних технологій,
розроблення та вдосконалення політики структурних
змін, поліпшення технічної політики підприємства та
проектів щодо вдосконалення маркетингової політики підприємства. Отже, програма інноваційної діяльності підприємства повинна являти собою портфель
проектів інноваційної діяльності.
Під час визначення інноваційних проектів, які
потрібно включати до інноваційної програми, потрібно
використовувати такий інструмент контролінгу інноваційної діяльності, як портфельний аналіз.
Підсистема планування реалізації інноваційних
проектів передбачає [2]:
— визначення цілей проекту;
— формування структури проекту;
— визначення необхідних ресурсів для реалізації
проекту;
— складання бюджету за проектом;
— визначення організаційної структури з проекту;
— формування основних підконтрольних показників щодо реалізації інноваційного проекту.
Підсумовуючи, зазначимо, що від інноваційної
активності підприємства залежить його здатність задовольняти потреби споживачів, положення на ринку,
конкурентоспроможність і в кінцевому підсумку
фінансову стійкість, спроможність до виживання. Так,
в управлінні інноваційною діяльністю важливу роль
відіграє інноваційна політика підприємства, елементами якої є наукові дослідження й дослідно-конструкторські роботи, маркетингова політика, культура
підприємництва й організаційна структура.
Принципами, на яких базується розробка ІПП, є
перевага стратегічних параметрів, ринковість, цілеспрямованість, комплексність, планомірність, наявність
теоретичної бази.
При формуванні й реалізації ІПП необхідно врахувати закони й тенденції розвитку науки, техніки й економіки.
Подальшим етапом досліджень має бути створення
системи стимулювання й інвестування науково-технічЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ної та інноваційної діяльності, підтримуваної й координованої державою в напрямку створення конкурентного
середовища на ринку; здійснення фінансової підтримки
підприємств за рахунок надання їм можливостей придбання інноваційної продукції в кредит; удосконалення
системи ціноутворення на інноваційну продукцію; зростання платоспроможного попиту; створення системи
моніторингу й інформації щодо аналізу й прогнозування
кон’юнктури ринку інноваційної продукції.
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ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-БИЗНЕСА
В последние годы использование Интернета в
бизнесе оформилось как стратегическое направление
и способствовало формированию новых более жизненных и конкурентоспособных бизнес-моделей. Несмотря на то, что отдельные компании продолжают
использовать тактический подход к реализации своих
ebusiness-инициатив, все более очевидным становится необходимость изменения их позиции и восприятия электронного бизнеса как стратегической задачи, чье решение обеспечивает новые методы осуществления бизнеса. Большая часть корпоративных
eBusiness-стратегий ограничивает свои цели, связанные с усовершенствованием бизнес-процессов, и они
оцениваются традиционными параметрами — стоимостью и эффективностью. Обязателен переход к следующему этапу — преобразование компании на основе
глобальных возможностей Интернета. Эта концепция потребует создания новых критериев оценки эффективности такого изменения бизнес-процессов.
Многие малые и средние предприятия (МСП) не
имеют ясного представления о том, какие цели ставят перед собой и чего конкретно ожидают от введения Интернет-инициатив. Пропускается обстоятельство, что именно в этом виде деятельности наличие ясной и реалистичной стратегии является основным фактором успеха. Необходимо хорошо знать все
многообразие форм и методов организации и проведения электронного бизнеса, чтобы определить место
конкретной фирмы или организации в Интернете и правильно разработать подходящую бизнес-стратегию.
1. Причины неуспеха проектов онлайн-бизнеса
Обобщая накопленный практический опыт и выводы в некоторых литературных источниках, можно
указать несколько важных причин неуспеха Интернетпроектов электронного бизнеса:
• отсутствие концентрации на наиболее важных
целях;
• отсутствие взаимного понимания между менеджерами и организацией;
• недостаточная подготовка — менеджеры не
обладают необходимой широтой взглядов, мотивацией
для электронного бизнеса, способностями и опытом;
1

• недостаточно хорошо построенная организационная структура;
• необдуманная и неясная схема получения доходов, технологические проблемы, плохо построенная модель взаимоотношений с клиентами;
• развитие бесперспективных (заранее
обреченных) проектов;
• не учитывается обстоятельство, что лидерство
на данном рынке возможно при условии существования рынка для соответствующей продукции или
услуг, при этом компания может использовать свои
основные преимущества и поддерживать преимущества разработчика;
• недооценивается факт, что выполнение заказов
и обслуживание клиента являются критическими
для бизнеса в Интернете.
Согласно исследованию Gartner Group, 75% проектов электронной торговли обычно проваливаются изза неправильного планирования бизнеса и необоснованных ожиданий по отношению к тому, что могут дать
компании новые технологии1. Основная причина —
отсутствие достаточно хорошо обоснованного бизнес-плана. Указываются пять подводных камней, которых нужно избежать при переходе к онлайн-бизнесу.
Во-первых, электронный бизнес никогда не должен считаться самоцелью, а скорее всего, инструментом расширения бизнеса.
Во-вторых, электронный бизнес требует правильного менеджмента, а менеджеры должны быть не
только хорошими профессионалами, но и ориентироваться отлично в Web-технологиях и особенностях
новой онлайн-среды.
В-третьих, рекомендуется подготовить специальную команду по внедрению технологий, связанных с
электронным бизнесом и обновлением старых систем. Члены этой команды должны иметь познания в
области современных технологий, которые будут внедряться, и о том, каким образом они могут улучшить
бизнес конкретной компании. Более того: бизнес-план
должен содержать обзор технологий, чье появление
на рынке ожидается, и предусматривать эвентуально
их применение при решении конкретных проблем.

http://www.gartner.com/public/static/home/ggebiz.html
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В-четвертых, очень внимательно необходимо
следить за поведением конкурентов и иметь готовность к любым изменениям.
В-пятых, крупные компании обязаны разрабатывать и внедрять системы электронной торговли типа
В2В (бизнес — бизнес), которые используются для
организации процессов с бизнес-партнерами. Наряду
с этим данные системы непременно должны интегрироваться в прикладные системы компании и в ее корпоративный портал.
Очевидно, миграция к Интернету — серьезный
вопрос, который необходимо планировать и подготовить тщательно, соблюдая определенную последовательность.
2. Формулировка целей и задач проекта
Накопленный опыт показывает, что для осуществления перехода от обычного Web-представления
компании в Интернете к целостной системе электронного бизнеса и электронной торговли, следует сделать несколько важных шагов:
1. Разработать стратегию и тактику перехода
к новым технологиям и методам осуществления онлайн-бизнеса.
2. Создать систему электронной торговли, которая тесно интегрирована с приложенными системами фирмы.2
3. Постепенно и настойчиво внедрять систему
электронной торговли в единый бизнес-процесс компании.
Стратегия, относящаяся к электронному бизнесу, представляет собой разработанный в перспективе план развития сайта и электронного бизнеса в
целом3 с учетом достижения поставленных целей,
основная из которых — это прибыль компании и удовлетворение нужд в определенной рыночной нише.
Тактика охватывает действия, которые ежедневно осуществляются и направлены на создание и развитие собственного сайта и всего остального, связанного с ним
— увеличение количества продаж, рост трафика, привлечение внимания посетителей и т. д.
Каждый проект электронного бизнеса начинается с формулировки его целей и задач. Правильным
будет, если это сделает руководитель фирмы или исполнительный директор. Именно эти люди имеют полное представление о развитии бизнеса, его перспективах, ожидаемых прибылях и связанных с этим пе-

ременах в ближайшие несколько лет. Кроме этого они
располагают и наиболее полной информацией о различных сторонах работы фирмы.
Существующая и очень распространенная практика, в т. ч. и в Болгарии, заключающаяся в том, что
отдельные менеджеры по продажам или компьютерные специалисты формулируют цели и задачи проекта, является ошибочной, т. к. преобладают некоторые
маркетинговые или технологические особенности,
которые не вписываются в целостное представление
о развитии организации.
При разработке стратегии является целесообразным привлечь профессиональных консультантов по
вопросам функционирования систем электронного
бизнеса, которые могут хорошо ориентироваться во
всех аспектах реально действующего проекта и предусмотреть некоторые типичные риски.
Желательно учитывать тот факт, что проекты электронного бизнеса характеризуются как рисковые, потому что требуют значительных финансовых инвестиций и тсо сложностью могут предусмотреть все опасности онлайн-рынка и экономической ситуации. По этой
причине многие компании перерассматривают свою
стратегию осуществления электронного бизнеса и переосмысливают дальнейшее функционирование выбранного решения для онлайн-торговли, чей старт и поддержка стоят слишком дорого. Для большинства участников рынка онлайновые продажи пока являются
только небольшой частью общего объема продаж.
Не является тайной, что ряд компаний вынуждены прекратить свою деятельность в сфере электронной торговли. Основная проблема, с которой они сталкиваются, — это высокая цена технологий внедрения
и поддержки. Например, чтобы начать онлайн-деятельность, компания должна инвестировать средства, которые могут равняться фактически открытию 4 — 5
традиционных магазинов. В результате этого компании предпринимают ряд стратегических решений, направленных прежде всего на сферы, где можно сократить расходы.
3. Выбор оптимального решения, касающегося онлайн-присутствия в Сети
Второй важный момент при создании стратегии
— это выбор оптимального решения относительно
онлайн-присутствия в Сети в соответствии с формулированной целью.

Paul T. Kidd. E-business Strategy. Cheshire Henbury, 2001.
Многие консультанты рекомендуют, чтобы этот срок не превышал 24 месяцев. Электронный рынок и технологии, на которых
базируется стратегия, меняются очень быстро, и почти невозможно прогнозировать конкретные условия, которые будут существовать, например, через пять лет. Из Gartner убеждены, что стратегия, для реализации которой необходимо более года, обречена на провал. P.J. Connolly (InfoWorld Test Center) считает, что является нормальным, если стратегия рассчитана на два года; на
такой же срок рассчитано и традиционное финансовое планирование компании.
2
3
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Таблица 1
Корпоративные и контентные решения для электронной торговли
Разновидности
Краткая характеристика
А. Корпоративные решения
(Стратегии 1: от бизнеса к потребителям)
Не большой сайт, который поддерживает информацию о конкретном товаре или тоЭлектронная витварной группе. Служит для привлечения внима ния потребителей и делает присутствие
рина (промоциов Сети более прочным. Может предлагать дополнительный пакет услуг – развлеканальный сайт, сотельные и коммуникационные услуги, игры и т. д.
стоящий из нескольких страниц)
Корпоративный
Система с информационной и рекламной направленностью. Содержит информацию о
сайт
компании, основных видах деятельности, предоставляемом посетителям обслуживании
и Web-витрине, где выставлены выпускаемые продукты или предлагаемые услуги.
Электронный
Полнофункциональная система для осуществления онлайн -торговли с помощью инмагазин
дивидуальных схем взаимодействия с потребителями. Электронный магазин включает
в себя систему интерактивного управления информацией и каталог товаров. В некоторых случаях система электронного магазина интегрирована с внутренними торговоскладскими программами и программами бухгалтерского учета.
Системы поставки
Сложные и дорогостоящие системы для осуществления торговых операций чрез Ини реализации
тернет, которые полностью интегрированы во внутренние информационные и учетные
системы компании.
Интранет
Сеть, проектированная для орга низации и обмена информацией и для осуществления
цифровых бизнес-транзакций между служащими в рамках бизнес-организации на
основе TCP/IP. Интране т-системы интегрируются с системами корпоративной электронной почты, системами документооборота, планированием рабочего времени и
управлением проектами. Корпоративная сеть используется с такими приложениями,
как электронная почта, браузеры, HTML-с траницы, группы новостей и почтовые списки. Интранет доступна только для служащих фирмы.
Экстранет
Расширение корпоративной внутренней сети Интранет на базе протоколов TCP/IP и
посредством использования технологии WWW с целью упрощения коммуникаций с
поставщика ми и потребителями бизнес-организации, увеличе ния скорости и эффективности деловых взаимоотношений. Поддерживает взаимодействие с бизнеспартнерами фирмы с учетом эффективного обмена маркетинговой, торговой и обслуживающей информацией.
Корпоративный
Большая система, охватывающая весь комплекс коммуникаций (торговые, маркетингопортал
вые) с поставщиками, клиентами компании, а также и коммуникаций внутри компании.
Корпоративный портал – значительно более развитая форма сайта, которая поддерживает
различные системы, интерактивные службы и услуги. Он интегрирован частично или
полностью со всеми внутренними информационными системами компании.
Б. Контентные решения
(Стратегии 2: от потребите лей к бизнесу)
Торговая цепь
Интернет-система, объединяющая в один комплекс отдельные и независимые электронные магазины, что помогает потребителю сделать свой выбор, сравнивая продукты различных поставщиков.
Аукцион
Интернет-система, служащая для проведения виртуальных аукционов. Существуют
две разновидности — прямые и обратные аукционы, в зависимости от того, кем устанавливается цена — покупателем или продавцом.
Торговая площадка Система для осуществления торговых операций чрез Интернет, позволяющая производить торговые сделки одновременно многими продавцами и покупа телями. Обычно
торговые площадки имеют отраслевую направленность.
Поисковые систе- Большие информационные Интернет-сис темы, которые предоставляют поисковые
мы и каталоги
услуги, охватывающие все ресурсы Сети.
Информационные
Системы, содержащие большой объем разнообразной или узкоспециализированной
порталы
информации, а также различные интерактивные службы и услуги.
Сайты новостей
Интернет-проекты, специализированные в предоставлении информации новостей для
широкого круга потребителей.
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В теории и практике утвердились два подхода при
выборе оптимального решения для электронного бизнеса:
• проекты корпоративного бизнеса;
• проекты, базированные на контенте4 (контентные проекты).
Корпоративные решения характеризуются созданием системы электронного бизнеса для конкретной
компании с целью продаж товаров или услуг. Реализуя такой проект, обычно организация ставит перед
собой целью усиление или расширение традиционного бизнеса, используя особенности и преимущества
Интернет-технологий.
Контентные проекты не занимаются реализацией
реально существующего бизнеса, а создают нечто
новое — выпускают, генерируют и продают информационные продукты в электронной форме (контент,
содержание). Это проекты, которые существуют
единственно в Сети и только благодаря Сети.
Типичные решения корпоративных и контентных
проектов можно увидеть в таблице 1.
Выбор правильного решения является исключительно важным для успеха проекта, т. к. существуют
различные и даже противоположные стратегии развития корпоративных и контентных проектов.
Типичная ситуация при корпоративных проектах возникает, когда компания имеет какой-либо бизнес, который развивается традиционно и без Интернета. С другой стороны, существует достаточно достоверная информация о наличии потребительского интереса в Сети к тем же самым или аналогичным продуктам, предлагаемым другими производителями. Это
один из мотивов вызвать интерес руководителей организации и направить их усилия на привлечение дополнительных клиентов в Интернет-пространстве.
Логично следует и решение о присутствии на Интернет-рынке как новая возможность для уже существующего бизнеса. В случае налицо движение от бизнеса к потребителю.
Когда речь идет о корпоративном бизнесе, можно воспринять одну из следующих трех стратегий:
1. Создание дочерней компании (подразделения),
тесно связанной с бизнес-процессами родительской,
чье предназначение — постепенная реализация функций, касающихся преобразования и перевода части
бизнеса в Интернет;
2. Формирование компании смешанного типа.
Трансформация традиционного offline-бизнеса компании в online, принимая во внимание новые технологии и системы Web. Обычно в этом случае компания

продолжает поддерживать свой традиционный бизнес,
сочетая и дополняя его онлайн-бизнесом;
3. Покупка уже существующего и утвержденного Интернет-проекта с учетом развития бизнеса
компании в Сети и его интеграции в бизнес-процессы
фирмы.
Хорошо выбранная и реализованная стратегия
может предоставить компании новые рыночные преимущества, выявить качественно новые формы взаимодействия с клиентами и партнерами. Но само содержание бизнеса при корпоративных проектах не
меняется — как традиционно, так и в Сети компании
занимаются производством, торговлей, страхованием, банковскими услугами и т. д.
При контентных проектах внимание фокусируется на какой-либо нише, которая может оказаться привлекательной для большого числа потребителей. Рассчитывается на массовый интерес и, таким образом,
заинтриговать бизнес-сообщество и направить его
внимание на возможности использования сайта для
размещения рекламы. В этом случае налицо движение от потребителя к бизнесу.
Каковы цели сайта, на какую аудиторию он направлен?
Накопленный опыт в области анализа потребительского интереса показывает: посетитель данного
сайта интересуется одним из трех вариантов: развлечения, информация или услуга. Тот, кто хочет развлечься, скорее всего, движим ожиданиями, чем целью,
поэтому он продолжат серфировать по сайту, пока
ожидание не будет удовлетворено. Потребители, которые нуждаются в информации, обычно ищут чегото конкретного и готовы уделить много времени и
приложить большие усилия, чтобы найти необходимую им информацию. Третья группа представляет
особый интерес, потому что она состоит из пользователей, которые ищут конкретную услугу или товар,
и их нужно быстро направить в соответствующий магазин или цепь Интернет-магазинов.
Успешное существование контентных проектов
предполагает их приближение к традиционному бизнесу, предлагая различные партнерские программы.
Они разрабатываются, по возможности, с помощью
самого широкого круга компаний, для которых содержательная часть (контент) проекта является интересной с точки зрения возможности привлечь внимание Интернет-потребителей к их товарам и услугам. В
конечном счете получается движение двух типов проектов друг к другу, и становится очень важным обна-

4
Content (Содержание). В самом широком смысле — это содержание сайта. В более узком смысле контентом являются
материалы, расположенные на сайте (текст, картинки, видео, звук и т.д.). Существует очень тесная связь между контентом и
дизайном сайта.
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ружить точку приближения и пересечения и разработать успешную стратегию взаимодействия.
Существует существенное различие при подготовке и реализации проекта онлайн-бизнеса первой или
второй группой. При разработке стратегии для каждого типа электронного бизнеса усилия должны быть
направлены на поиск наиболее успешных способов
быстрого и легкого превращения значительной части
Интернет-потребителей в свою целевую аудиторию.
Коротко и ясно необходимо определить, как можно
проникнуть в одну или другую сферу бизнеса. К сожалению, существует огромное количество примеров
того, что практически 95 % всех маркетологов движется в неправильном направлении: сначала выбирают продукт, которым будут торговать, а едва лишь
после этого ищут его покупателей. Опыт успешных
Интернет-проектов убеждает нас в предварительной
обреченности такого подхода. Для обеспечения успеха необходимо сначала определить собственную целевую аудиторию, установить с ней прочные и стабильные взаимоотношения, и едва после этого искать
продукты и услуги, которые в состоянии удовлетворить ее актуальные желания и потребности. Открытие
целевой рыночной ниши может считаться 50% успехом Интернет-проекта электронного бизнеса.
Другой возможной стратегией является утверждение и последующая продажа Интернет-проектов. Сущность этого подхода заключается в том, что
создается проект, который потенциально интересен одной или группе компаний, которые все еще по какимто причинам не начали разрабатывать самостоятельно
подобные проекты. Затем проект маркетируется и развивается до такой степени, что становится значимым
в данном рыночном секторе, и его покупает компания, которую интересует наличие собственного сайта
в Сети. Особенность этой стратегии заключается в том,
что существует большая вероятность того, что проект
останется без покупателя. В целях уменьшения риска
создаются одновременно несколько продуктов в различных рыночных нишах.
После выбора подходящей формы представления в Интернете нужно иметь в виду, что почти все
Интернет-проекты требуют значительных усилий и
расходов на их обслуживание. Сюда входят хостинг,
реклама, разработка интерактивных элементов, организация взаимодействия с клиентами, службы поставки и т. д. Довольно часто, начиная с Интернет-бизнеса
и разработки сайта, владелец проекта очень быстро
сталкивается с необходимостью создания инфраструктуры для функционирования бизнеса. Формирование

инфраструктуры Интернет-бизнеса в некоторых случаях может превратиться впоследствии в самостоятельный бизнес.
4. Этапы создания и жизненный цикл проекта электронного бизнеса
Разработка и внедрение систем электронного
бизнеса в МСП требуют осуществления ряда глобальных изменений в информационной системе и в организации бизнес-процессов компании. Это означает, что
необходимо осуществить значительный объем работ
при непрерывном взаимодействии с консультантами
и экспертами в области Интернет-бизнеса:
• бизнес-план разработки и внедрения системы
электронного бизнеса;
• анализ конкуренции в Интернете;
• выявление возможностей использования Интернета как четвертого канала торговли в конкретном
бизнесе;
• реинжиниринг бизнес-процессов;
• создание и поддержка ИТ-инфраструктуры
электронного бизнеса.
Стратегическое планирование проекта охватывает
несколько взаимосвязанных предметных областей и
включает в себя несколько этапов (см. схему 1).
Цель заключается в том, чтобы достичь в конечном счете нормально функционирующей системы, чей
жизненный цикл включает в себя четыре основных
модуля (см. схему 2):
• работа в масштабируемой, доступной и безопасной среде;
• управление знаниями и информацией в системе электронного бизнеса;
• трансформация ключевых бизнес-процессов;
• создание гибких, расширяемых приложений для
электронного бизнеса.
Обобщая множество успешных примеров и инициатив в области электронного бизнеса, можно сделать следующий вывод: электронный бизнес не исчерпывается созданием Web-сайта, а представляет
собой использование технологий и накопленного опыта с учетом осуществления глубокой перестройки
методов и проведения деловых операций через Интернет и соответствующие сетевые технологии.
На базе накопленного опыта и выводов почти
10-летней эволюции взглядов об онлайн-бизнесе, можно сформулировать несколько важных советов и рекомендаций к компаниям, которые занимаются электронным бизнесом.5
1. Организуйте работу так, чтобы покупателям
было удобно производить покупки на вашем сайте,

См. напр.: Martin A. Schulman, Rick Smith The Internet Strategic Plan. John Wiley & Sons, Inc. 1997. — Режим доступа : http://
www.kpmg.com/; http://www.business2business.ru/.
5
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Планирование.
Какую пользу
получит компания
в результате
своего
присутствия в
Интернете?

Проектирование.
Разработка
архитектурных
решений, создание
приложений.

Реальная
эксплуатация.
Как действуют
конкретные
решения для
электронного
бизнеса?

Схема 1. Этапы создания системы электронного бизнеса

Работа в масштабируемой,
доступной и безопасной
среде.

Управление знаниями и
информацией в системе
электронного бизнеса.

Трансформация ключевых
бизнес-процессов.

Создание гибких,
расширяемых приложений
для электронного бизнеса.

Схема 2. Жизненный цикл системы
электронного бизнеса

найдите способы оценивать и отслеживать реакцию покупателя, насколько он удовлетворен уровнем
обслуживания — в этом залог вашего успеха.
2. Будьте изобретательны и выдвигайте свежие
идеи. Не стоит просто воспроизводить еще один канал сбыта или безликую торговую точку. Успеха могут добиться как чисто электронные компании, так и
фирмы, которые совмещают традиционные и электронные формы торговли. Не стоит слепо следовать
правилам, нарушайте их!
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3. Постарайтесь обеспечить себе стабильный доход. Вас не должны удовлетворять такие показатели,
как число зарегистрированных покупателей или количество обращений.
4. Разработайте и применяйте ключевые показатели хозяйственной деятельности, которые служат
своеобразными «сигналами раннего оповещения», например, показатель динамики доходов на базе одной
заявки на покупку.
5. Постоянно подвергайте проверке и переосмыслению вашу исходную модель хозяйственной деятельности и не бойтесь сменить курс или временно остановиться.
6. Составьте себе ясное представление о реальном и прогнозируемом движении денежных средств
компании и контролируйте его — все ваши идеи должны иметь солидную экономическую основу. Для того
чтобы составить бизнес-план об ожидаемом реальном
движении денежных средств, Вы должны иметь обоснованные финансовые прогнозы.
7. Не пугайте неожиданными ходами своих инвесторов и банкиров. Постоянно информируйте их о
развитии процессов и спрашивайте у них совета — в
трудный момент вам будет жизненно необходимо их
доверие. Стройте честные и открытые взаимоотношения с потенциальными инвесторами, будьте
готовы принять их точку зрения по поводу того, что
следует финансировать и что — нет.
8. Подберите команду первоклассных менеджеров. Они должны иметь опыт работы на руководящей
должности в конкретной отрасли, быть преданными
идее, обладать стратегическим мышлением и деловой
находчивостью, а также иметь навыки управления
проектами.
9. Не замыкайтесь только на своем собственном бизнесе — для конкурентов в Интернете нет никаких преград, и очень быстро они могут оказаться
наравне с вами или опередить вас.
10. Разработайте план действий в случае чрезвычайных ситуаций так, чтобы при внезапных изменениях на рынке ваша реакция была оперативной и
точной.

189

Румен Вырбанов
11. Не пренебрегайте возможностью объединить
усилия в интересах дела с другими аналогичными компаниями — у вас будет немало случаев сделать это.
В литературе нет единомыслия по отношению к
содержанию различных стратегий перехода к электронному бизнесу.6 Существуют разнообразные подходы, при которых рекомендуется одно или другое
содержание этапов и стратегий их реализации. Учитывая различные возможности фирм и организаций и
возможность использования в онлайн-торговле разнообразных Интернет-технологий, можно предложить
три различные стратегии с соответствующим содержанием и сложностью.7
Осуществление полноценного бизнеса сегодня
невозможно без использования Интернет-технологий.
Сеть предоставляет малому и среднему бизнесу отличные возможности для представления и развития.
Кроме равноценности онлайн-торговля позволяет малой компании избежать необходимости создания собственной дорогостоящей инфраструктуры, которая
нужна для работы системы электронного документооборота и Экстранет-сети.
В заключение можно подвести итоги и сделать
несколько выводов.
Во-первых, Интернет-проект должен быть ориентирован на конкретный бизнес с ясным представлением об ассортименте, качестве и сроках поставки
товаров или услуг, качественном обслуживании клиентов, непрерывном изучении и удовлетворении их
требований.
Во-вторых, центральное место в каждом Интернет-проекте должны занимать клиенты и их
интересы и проблемы.8 Необходимо фокусировать
проект на максимальном удовлетворении потребностей клиентов на каждом этапе осуществления сделки,
начиная с удобного и быстрого предоставления необходимой информации и заканчивая обслуживанием
после продажи. Использование всех преимуществ
Интернета как среды взаимодействия с клиентами и
осуществления продаж возможно только когда торговец в состоянии идентифицировать своих наиболее лояльных или перспективных клиентов и автоматически настроить характеристики продукта или услуги, чтобы задержать этих клиентов и развивать от-

ношения с ними. Ключевую роль в стратегии электронного бизнеса играют е-CRM (Customer Relationship
Management — Управление Взаимоотношениями с
Клиентами) системы. Все отчетливее замечается, что
обслуживание клиентов через различные каналы, как
философия управления отношениями с клиентами,
укрепление бренда, активно развиваются на основе
возможностей новых технологий и методов оценки
бизнес-процессов. В недалеком будущем можно ожидать, что этот глобальный подход приведет к полной
трансформации настоящих компаний в виртуальные.9
В-третьих, Интернет-проект должен обеспечивать активное взаимодействие с посетителями сайта — клиентами, бизнес-партнерами и поставщиками. Хорошо будет помочь им быстро и легко ориентироваться в особенностях и предназначении предлагаемых продуктов или услуг. Кроме этого, необходимо
обеспечить их всей необходимой информацией, круглосуточной поддержкой и контактами со специалистами фирмы. Ориентация на потребителя определяет
основное содержание маркетинга во всех Интернетпроектах. Для традиционного бизнеса этот подход не
является новым, но при Интернет-бизнесе можно значительно ближе подойти к потребителю, более тщательно и качественно организовать индивидуальное обслуживание потребителя.
В-четвертых, проект электронной торговли не
должен зависеть только от одного источника доходов. Необходимо использовать сайт не только как
рекламную витрину. Полезно будет предоставлять информационные и консультационные услуги клиентам,
которые демонстрируют компетентность фирмы в выбранной области бизнеса. Нельзя сразу ожидать значительные доходы от присутствия в Интернете — сначала было бы очень хорошо, если получаемая прибыль
сможет покрыть расходы. Накопленный опыт показывает, что является целесообразным предусмотреть взаимодействие корпоративного проекта с несколькими
Интернет-проектами. Это помогает, с одной стороны,
увеличить посещаемость сайта (как правило, Интернет-проекты располагают исключительно мощными
рекламными бюджетами для привлечения и задержания внимания посетителей) и, с другой, — уменьшить
риски для проекта. Вышеупомянутый случай — очень

См. напр. РС Magazine, бр. 6, 2002; Jeffrey F. Rayport, Bernard J. Jaworski, Jeffrey Rayport. E-Commerce. McGraw-Hill/Irwin,
2000; Триливен, Ф. Открой свой электронный бизнес: 10 золотых правил начинающего бизнесмена в сфере высоких технологий:
Изд-во ФАИР-ПРЕСС, 2002.
7
См. Върбанов Р. Проектът за Интернет бизнес: как да намалим рисковете? — Сп.: «Бизнес управление», Брой 4. — 2006 г.,
Свищов, Стопанска академия «Д. А. Ценов» — Свищов, С. 54 — 74.
8
Efraim Turban, Dave King, Jae Kyu Lee, Dennis Viehland. Electronic Commerce : A Managerial Perspective 2006 (4th Edition).
Prentice Hall, 2005. — 324 р.
9
См. Гейтс, Б. Бизнес със скоростта на мисълта. — Сиела, С., 2001. — 446 с.
6

190

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

Румен Вырбанов
распространенная практика, которая отражается положительно на доходах как корпоративных, так и Интернет-проектов.
В-пятых, в современных условиях жестокой конкурентной борьбы и экономического спада компании
активно используют электронную торговлю для сохранения своих конкурентных позиций и обеспечения
будущего успеха. Все больше средств и усилий направляются на повышение эффективности своей деятельности посредством внедрения электронной торговли в операции бэк-офисной части, в отделы логистики, в продажу и маркетинг. Основная цель уже не
заключается в привлечении новых клиентов, а в упрочении отношений с существующими клиентами
посредством предоставления более качественных услуг в условиях электронной торговли. Можно ожидать, что увеличивающееся использование архитектур, ориентированных на услуги — SOA (Serviceoriented Architecture) 10 приведет к уменьшению расходов на их поддержку и сократит время приведения
системы в готовность. Таким образом, возможность
использовать ERP-систему управления бизнесом и
другое программное обеспечение, взятое в аренду,
значительно поможет малым и средним предприятиям, предоставляя им возможность замены инвестиций с текущими расходами.
В-шестых, обязательным моментом является экономическое моделирование проекта, которое может
создать чувство уверенности, что затраченные деньги
и приложенные усилия не будут напрасными. Следует
компетентно сопоставить необходимые расходы и
ожидаемые эффекты, потому что, как правило, серьезные инициативы в онлайн-бизнесе требуют значи-

тельных средств.11 Обычно специализированная консультантская компания может сделать полное экономическое обоснование.
Вирбанов Р. Підхід до розробки проекту інтернет-бізнесу
Останніми роками використання Інтернету в
бізнесі оформилося як стратегічний напрям і сприяло
формуванню нових, більш життєвих і конкурентоздатних бізнес-моделей. Ця концепція вимагає створення
нових критеріїв оцінки ефективності такої зміни бізнеспроцесів.
Ключові слова: бізнес, комп’ютер, Інтернет, проект.
Вырбанов Р. Подход к разработке проекта
интернет-бизнеса
В последние годы использование Интернета в бизнесе оформилось как стратегическое направление и
способствовало формированию новых, более жизненных и конкурентоспособных бизнес-моделей. Эта концепция потребует создания новых критериев оценки
эффективности такого изменения бизнес-процессов.
Ключевые слова: бизнес, компьютер, Интернет,
проект.
Vyrbanov R. Approach to Design of InternetBusiness Project
Last years the use of the Internet in business was
determined as strategic direction and support in forming
of new more vital and competitive business models. This
conception will demand creation of new criteria for
efficiency estimation of such business-processes change.
Key words: business, computer, Intеrnet, project.
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10
SOA появилась в ответ на потребность предоставления возможностей для взаимодействий с потребителями через Интернет,
что диктует необходимость того, чтобы компании модернизовали старые и недостаточно гибкие технологии и сделали свои ИТсистемы доступными внешним и внутренним клиентам. Их ИТ-архитектура должна поддерживать связь и обмениваться данными
с различными приложениями. SOA является именно такой архитектурой, т.к. объединяет бизнес-процессы, структурируя большой набор приложений как специальную коллекцию небольших модулей, названных услугами. Различные группы людей, находящиеся внутри и вне компании, могут использовать эти приложения. Построенные путем комбинации услуг, они предоставляют
одновременно большую гибкость и многообразие.
11
По данным CommerceNet создание многих Web-сайтов стоит не менее 210 тыс. долл. Консультантская фирма NetMarketing
приводит данные о том, что разработка Web-сайта в объеме 100 страниц может сильно варьироваться в ценовом отношении — с
15 тыс. до 2,8 млн. долларов.

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

191

Є. І. Івченко
УДК 334.375:338.467
Є. І. Івченко,
кандидат технічних наук,
Полтавський університет споживчої кооперації України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Постановка проблеми. Економічний успіх держави безпосередньо визначається наявністю в ній конкурентоздатних галузей і підприємств. Конкурентноздатність країни, у свою чергу, обумовлена послідовністю та системністю рішень на рівні державної влади
відносно ключових факторів, від яких залежить її
успішність. У свій час конкурентноздатність країни
значною мірою залежала від наявності трьох основних
факторів виробництва — природних ресурсів, трудових ресурсів і капіталу. З розвитком виробництва та
науково-технічного прогресу конкурентноздатність почали визначати фактори вищого рівня, передусім це
інформаційно-комунікаційна інфраструктура країни, її
науковий потенціал і рівень освіти населення. Підвищення добробуту населення виявляється у зростанні ВВП
на одну особу, яке, у свою чергу, визначається темпами економічного зростання країни. Останнє залежить
від масштабів і ефективності виробництва, значущості
й адаптивності економічної системи, здатності
підприємств швидко й адекватно реагувати на виклики
сучасного ринку. Становище, що склалося сьогодні на
підприємствах України, обтяжене цілою низкою
наслідків світової економічної кризи. За цих умов
діяльність підприємств зазнає впливу таких чинників,
як неврегульований і стрімкий ріст цін, спад виробництва та реалізації продукції в багатьох галузях народного господарства, платіжна криза, банкрутство. Усе це
об’єктивно вимагає нових підходів і теоретичного осмислення шляхів забезпечення ефективної діяльності
підприємств в умовах динаміки їх розвитку.
Пріоритетним напрямком практичної реалізації
цього є виявлення нових можливостей забезпечення
ефективної діяльності підприємств за рахунок широкого впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для бізнесу.
Аналіз останніх досліджень. У літературі проблеми використання ІКТ для електронних економічних
відносин підприємств знайшли відображення в роботах Д. Козьє, Ф.В. Бабкіна, І.Т. Балабанова, Г. Мінса,
Д. Шнайдера, А.М. Берези, І.А. Козака, М.В. Макарової, О.В. Сапоговської та інших [1 — 9]. Завдяки можливості продажу товарів і послуг за допомогою сучасних ІКТ й комп’ютерних мереж до нашого лексикону
увійшло словосполучення «електронна комерція» [1 —
3]. Визначення йому дали фахівці компанії ІВМ: елект-

ронна комерція — здійснення будь-яких форм ділових
угод за допомогою інформаційних мереж [6; 7]. У загальному випадку електронна комерція передбачає:
— подання інформації про товари та послуги
підприємства [10];
— замовлення товарів та послуг через мережу [11];
— онлайн оплата замовлення [5; 6].
На сьогоднішній день основною глобальною мережею у світі, завдяки якій поширилась електронна
комерція, є мережа Інтернет [8]. Розвиток мережі Інтернет та сучасних ІКТ дозволив створити електронні магазини, банки, рекламні агентства та інші установи. Але
досить багато підприємств використовують всесвітню
мережу й ІКТ значно ширше, ніж це передбачається
електронною комерцією [4; 9]. З’явилося більш широке поняття — «електронний бізнес». І.А. Козак визначає електронний бізнес як будь-яку ділову активність,
що використовує можливості глобальних інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх
зв’язків підприємства з метою створення прибутку [6].
Метою статті є аналіз сучасного стану і тенденцій
розвитку ІКТ для електронного бізнесу в Україні, визначення рівня використання інтернет-ресурсів в інформаційній інфраструктурі країни і розробка методологічних підходів до підвищення ефективності діяльності
підприємств за допомогою сучасних ІКТ.
Виклад основного матеріалу. За оцінкою рейтингу Biqmir аудиторія українського Інтернету у грудні
2008 року складала 10,3 млн. унікальних користувачів.
Порівняно з показниками 2007 року відбулося
збільшення приблизно на 60%. У 2009 році аудиторія
користувачів Інтернету в Україні за різними оцінками
досягла від 11 до 12 — 13 млн осіб. Стрімке зростання сфери ІКТ і збільшення доступу до широкосмугового Інтернету в регіонах сприяє збільшенню кількості
користувачів всесвітньої мережі в Україні [12].
Дослідження компанії ІnMind і міжнародної мережі Factum-Group свідчать, що частка користувачів
Інтернету в Україні віком 15 — 75 років складає 27%
[13]. Це більше 10 млн. користувачів, що підтверджують матеріали аналізу Biqmir [12]. Відповідно до досліджень Internet WorldStats за кількістю користувачів
Інтернету Україна посідає друге місце серед країн Центральної й Східної Європи [13]. За даними ІnMind
рівень проникнення Інтернету в Україні дозволяє
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рекламі точно влучити до цільової аудиторії користувачів мережі й охопити до двох третин молоді у крупних і середніх містах й до 40% активного населення
країни [13]. Кожен п’ятий мешканець України віком
від 18 років і старше є користувачем Інтернету. Основна частина аудиторії Інтернету — це молоде покоління у віці 22 — 45 років, яке найбільш соціально
активне й відкрите до інновацій. Більше половини
(52%) таких людей мають вищу або неповну вищу
освіту, а 57% з них отримує середній прибуток або
вище середнього. Порівняно з населенням України
віком від 18 років і старше ця група складає 35% [13].
В основному це мешканці крупних і середніх міст [12].
Дослідження Advertisinq Expenditure Forecasts від
ZenithOptimedia дають підстави стверджувати, що вже
у 2011 році Інтернет буде займати 15,6% у рекламних
витратах на світових ринках. Прогноз свідчить, що
країни з перехідною економікою (у тому числі Україна) збільшать свою частку на світовому ринку реклами з 30% до 36%. Останнім часом динаміка зростання частки Інтернету в рекламних бюджетах в Україні
складала майже 50%. Сьогодні Інтернет в Україні збирає близько 1,5% рекламних грошей. Але за прогнозом у найближчі роки цей показник наблизиться до
показників Західної Європи й Росії, де на Інтернет витрачається 8 — 10% рекламних бюджетів [13].
Серед Інтернет-ресурсів (портали, сайти новин,
пошукові системи) в Україні перші місця посідають пошукові системи Gooqle (62%, агнглійськомовна частина мережі) та «Яндекс» (59%, російськомовна частина
мережі) і український портал ukr.net (57%). [13]. Щодо
відвідування українських Інтернет-порталів, то 35%
українських користувачів у березні 2009 року побували принаймі одного разу на порталі ukr.net, 24% — на
biqmir.net, 16% — на meta.ua [13]. Основними Інтернет-ресурсами українського ринку контекстної реклами є Gooqle, «Яндекс», «Бегун», meta.ua і І.ua [12].
Gooqle — пошукова система, яка пропонує дві рекламні програми — Gooqle AdWords для підприємстврекламодавців і Gooqle AdSense для власників сайтів [8].
Контекстна реклама Gooqle є найбільш популярною серед українських компаній і рекламних агентств [12].
«Яндекс» — популярний російський портал [8].
Має систему розміщення контекстної реклами — «Яндекс.Директ». Позиціонує себе головним конкурентом Gooqle на російськомовному просторі [12].
«Бегун» є засновником й одним з лідерів російського ринку контекстної інтернет-реклами з 2002
року. Це сервіс з оплатою за результат і акційним ціноутворенням. Сьогодні ділерська мережа «Бегун» в
Україні розширилась і нараховує на цей час більше
130 агентств в усіх регіонах країни. Частина з них
(35%) спеціалізується на комплексному обслуговуванні підприємств-рекламодавців у мережі Інтернет.
Вони пропонують контекстні продукти різних сервісів
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поруч з медійною рекламою, а також у ряді випадків і
SEO-просування. Друга частина агентств (31%) займається веб-розробкою і пропонує контекстну рекламу як складову пакету послуг. Традиційні рекламні
агентства складають 16% [12].
Сервіс І.ua входить у ТОР-5 українських порталів. Кількість контактів на порталі досягає 24 млн. у
тиждень. Місячна аудиторія І.ua складає 4,6 млн. користувачів. Розміщення контекстної реклами в пошуковій системі портала І.ua здійснюється за допомогою автоматизованої системи Context.Holder (розробник Інтернет-агенство Ми6) [12].
Пошукова система meta.ua є лідером з набору
сервісів для користувачів. Вона обробляє удвічі більше
пошукових запитів, ніж усі інші українські пошукові
системи. У 2006 році прибуток компанії склав близько $2 млн. Аудиторія нараховує щомісячно більше
4 млн. активних українських користувачів.
За дослідженнями аналітиків сервісу «Бегун» у
2008 році найбільший попит у користувачів Інтернет в
Україні мали тематики «Освіта», «Промислові товари»,
«Авто», «Дозвілля і відпочинок», «Довідники», «Знайомства», «Медицина», «Розваги, фільми, музика»,
«Нерухомість», «Послуги в Інтернеті». Лідерами серед
тематик підприємств-рекламодавців були «Промислові
товари», «Освіта», «Нерухомість», «Авто», «Медицина», «Фінансові послуги», «Туристичні послуги», «Ремонт житла», «Зв’язок» і «Комп’ютерна й цифрова техніка»[12]. Статистика, яка наведена аналітиками АЦ ЗАТ
«Бегун», дозволяє спостерігати кількість переходів
українських користувачів Інтернет за оголошеннями
підприємств-рекламодавців і визначити напрямки
укладання інвестицій підприємствами в ІКТ для залучення більшої кількості потенційних клієнтів.
За даними дослідницької компанії Cortex у 2009
році рекламодавці скоротили витрати на всі рекламні
носії, за винятком Інтернету, де відбулося зростання
на 5% [14]. Головною перевагою Інтернет-реклами в
умовах кризи є її низька вартість. Наприклад, вартість
тисячі контактів (ВТК; визначає відношення витрат на
рекламу до кількості людей, які її побачили) в Інтернеті від $1,7. Порівняно з іншими засобами медіа: у
пресі — ВТК складає $10,73, ВТК у зовнішній рекламі — $1,52, на радіо ВТК — біля $3,16 [14]. За
даними медіаагенства АІТІ/Carat бюджет реклами в
Інтернеті для підприємства складає від 10 тис. грн., у
пресі й зовнішній рекламі — від 100 тис. грн., на телебаченні — від 600 — 700 тис. грн. Дослідження
медіаагенства MediaExpert/Havas свідчать про
збільшення у 2009 році бюджетів реклами підприємств
у мережі Інтернет в десятки разів [14].
Дослідження компанії Nielsen Online виявили, що
за перший квартал 2009 року веб-сайти газет щомісячно привертали увагу 73,3 млн користувачів Інтернету. Порівняно з аналогічним періодом 2008 року спо-
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стерігається збільшення на 10,5%. Середня кількість
переглядів сторінок збільшилась до 3,5 млрд., що складає зростання майже на 13% [15]. За даними Газетної
Асоціації Америки це найвищі показники з 2004 року.
Збільшення аудиторії читачів газет в Інтернеті викликає увагу багатьох газетних компаній до можливості
отримання прибутку від розміщення рекламних оголошень у мережі й одночасно до пошуку життєздатних онлайнових бізнес-моделей, які б могли зменшити падіння прибутків від реалізації друкованих видань.
У 2009 році Інтернет-рекламу більш активно почали використовувати FMCG-виробники, які традиційно витрачають на рекламу великі кошти. Це компанії
Procter Gamble, Nestle, Colqate-Palmolive, Coca-Cola,
Reckitt Benckiser [14].
Дослідження компанії «Яндекс» свідчать, що з березня 2009 року в Україні активізувались авіаперевізники й туристичні агентства. Мережа туристичних агентств
«Галопом по Європам» скоротила бюджет у пресі й
збільшила витрати на Інтернет-рекламу до 20 — 30%.
На 30% збільшила бюджет в Інтернет компанія «Міжнародні авіалінії України». Представники компанії стверджують, що 0,3% користувачів їх сайту гарантовано є покупцями послуг авіаперевізника [14]. Аналіз інтернетреклами від медіаагентства MediaExpert/Havas свідчить,
що більшість агентств здійснює продаж реклами не за
кількістю показів, а за числом переходів з банеру. Аналітики компанії стверджують, що перехід за посиланнями
є активним проявом зацікавленості користувачів, що
може бути порівняно до показника adawareness. Maється
на увазі, що користувач запам’ятовує рекламу й відрізняє
її від інших [14]. За даними Всеукраїнської рекламної
коаліції у 2008 році обіг рекламного ринку в Інтернет
склав 100 млн. грн. — на 67% більше ніж у 2007 році. У
2009 році відбулось подальше збільшення витрат
підприємств на Інтернет-рекламу — до 20%. При цьому
інші медіа носії втратили від 10% до 30% бюджету за
2009 рік порівняно з бюджетом 2008 року.
Поруч з попитом на Інтернет-рекламу, одним з
найбільш перспективних напрямків електронного
бізнесу є Інтернет-продаж за допомогою онлайн-магазинів. За оцінками українських дистриб’ютерів у
першій половині 2008 року через Інтернет було продано до 10% великої побутової техніки, близько 12 —
15% ноутбуків і до 30% цифрової дзеркальної фототехніки й мобільних телефонів від загального обсягу
збуту за роздрібними каналами [11]. За оцінками експертів, загальний обсяг продаж через онлайн-магазини в Україні за 2008 рік склав декілька десятків
мільйонів доларів [11]. За останні три роки обіг онлайн-магазинів в Україні збільшився у чотири рази,
до $400 млн. За даними експертів у 2009 році виторг
віртуальних підприємств збільшився в середньому на
50% [16]. Сучасна економічна криза викликала занепад споживацької активності в Україні. У період спа-

ду купівельної здатності людей об’єктивно посилюються перехід покупців зі звичайних традиційних місць
торгівлі до Інтернет-магазинів, де товари дешевше.
Уважається, що електронний бізнес починає стрімкий
розвиток, якщо кількість Інтернет-користувачів перевищує 10% від населення країни [11]. Україна цей поріг
вже перетнула. Онлайн-торгівля в Україні сьогодні перебуває на «подвійній хвилі»: зростає кількість користувачів Інтернету й одночасно з цим кількість клієнтів
онлайн-магазинів. До переваг електронної торгівлі
можна віднести невеликий обсяг початкових витрат,
швидкий старт бізнесу й низький рівень ризиків.
Відкриття електронного магазину вимагає зручної й зрозумілої в навігації веб-вітрини, доменне ім’я
та систему управління контентом. Типовий сайт електронного магазину, тобто веб-вітрину, можна замовити сьогодні за 200 — 700 доларів [11]. Вибір і реєстрація доменного імені, визначення надійного й стабільного хостінгу є найбільш важливими кроками при
відкритті електронного магазину. Потрібна коректна
реєстрація доменного імені й визначення оптимального хостингу. Рейтинг основних українських хостінгпровайдерів наведено на сайті hostpider.net.ua [11].
Перші місця посідають компанії Host Pro (сайт
hostpro.ua), MiroHost/Imena.ua (сайт mirohost.net),
BestHostinq (сайт besthostinq.ua) і Freehost (сайт
freehost.com.ua). Фахівці вважають, що відкриття електронного магазину вимагає реєстрації торгової марки
й домен верхнього рівня.UA [11]. Порядок вибору доменного імені бажано здійснювати в надійного й стабільного реєстратора. Для розміщення в мережі Інтернет електронному магазину потрібен сервер. Можливі
чотири варіанти. Перший — власний персональний
комп’ютер (ПК), другий — віртуальний сервер, третій
— фізичний (colocation) сервер і четвертий — сервер
в оренду (dedicated). Використання власного ПК не є
кращим й дешевим рішенням. Вимоги забезпечення
цілодобового доступу й високої продуктивності, необхідність зовнішньої статичної ІР-адреси й оплати
трафіку призводить до великих фінансових витрат і
проблем з упровадженням. Оптимальне рішення —
вибір хостінгу в зовнішнього провайдера. До пакету
послуг провайдера входять безлімітний трафік, забезпечення безперебійного доступу до сайту, інші додаткові сервіси. Віртуальний сервер не може конкурувати з фізичним у питаннях забезпечення вимог інформаційної безпеки. Необхідний ступінь забезпечення безпеки конфіденційної інформації дає виділений фізичний сервер. Висока вартість серверу, необхідність постійного технічного обслуговування й періодичної
інсталяції програмного забезпечення визначає, що при
відкритті електронного магазину альтернативи використанню оренди серверу не має. Зрозуміло, що для
великих підприємств найкращим варіантом залишається виділений фізичний сервер, що гарантує більше
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забезпечення питань фізичної й інформаційної безпеки. Але це вимагає додаткових фінансових витрат, які
пов’язані з вирішенням технічних, організаційно-штатних та інших питань.
Для електронного магазину, який починає роботу, досить декілька десятків мегабайт дискового простору на сервері. Електронний магазин з великим каталогом товарів, базою даних покупців вимагає від одного гігабайту дискового простору на сервері. Вартість
розміщення сайту на сервері провайдера в Україні сьогодні складає декілька сотень гривень у рік [11]. При
купівлі хостінгу ряд провайдерів реєструє доменне ім’я
безкоштовно. Треба зазначити, що надійний провайдер
забезпечує цілодобову підтримку сервісів за телефоном і Е-mail, дає можливість використовувати FTP-доступ для публікації прайс-листів. Існує цікава пропозиція для підприємств, які хочуть спробувати себе в
електронному бізнесі, але не прийняли остаточне рішення до міграції в онлайн-сегмент. Для таких підприємств
найбільш вигідно брати в оренду повністю готовий типовий інтернет-магазин, який розміщено на сервері
провайдеру. Замовнику не потрібно замовляти дизайн
сайту, розбиратися в тонкощах роботи системи управління ресурсом. Початок електронного бізнесу збігається з наповненням електронного каталогу товарів.
Мінімальний термін контракту на оренду інтернет-магазину складає один місяць [11].
Дослідження компанії «Хостмастер» свідчать, що
у 2008 році число зареєстрованих доменних імен у
зоні .UA збільшилось на 22%. Початок 2009 року засвідчив, що власні сторінки у мережі Інтернет мають
близько 400 тис. українських підприємств й звичайних громадян. Найбільш високі показники зростання
у домена .com.ua: за 2008 рік число імен збільшилось
майже на 40%, тобто кількість сайтів у комерційній
зоні українського сегменту мережі Інтернет склала 136
тис. [16]. Головною перевагою мережі Інтернет й сучасних ІКТ, як середовища для електронного бізнесу
при підвищенні ефективності діяльності підприємств,
є зменшення витрат підприємств на здійснення ділових операцій, допомога в пошуку нових ринків збуту
як у середині країни, так і за її межами [17].
Таким чином, проведений аналіз сучасного стану й тенденцій розвитку ІКТ для електронного бізнесу підприємств дозволяє визначити основні методологічні підходи до підвищення ефективності діяльності
підприємств за допомогою сучасних ІКТ:
— зміна маркетингових стратегій підприємств у
напряму електронних продаж, розвиток електронної
комерції, створення електронних магазинів, упровадження системи електронних платежів;
— розвиток електронної реклами підприємств,
впровадження інтерактивних технологій, інноваційних
медіа-проектів, новітніх процедур медіа-вимірювань;
— активізація використання електронних техноЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

логій підприємствами (максимально задіяти ресурси
мережі Інтернет, сучасні веб-сервіси, розробляти
бізнес-моделі, здійснювати стратегічне планування
розвитку підприємств з урахуванням сучасних ІКТ);
— автоматизація основних бізнес-процесів
підприємств;
— розробка стратегії розвитку систем управління підприємствами.
На думку автора, для реалізації вказаних методологічних підходів можна визначити декілька основних
напрямів щодо вирішення проблем у сфері ефективної
діяльності підприємств із використанням сучасних ІКТ:
— розробка законодавчої бази та нормативноправових документів, що забезпечить створення мережевої інфраструктури вітчизняного бізнесу, удосконалення судової системи, заохочення конкуренції,
виважена тарифна політика й оподаткування;
— активізація інвестицій в національну інформаційно-комунікаційну інфраструктуру з обов’язковим
створенням регулюючих та податкових умов, заохочення інвестицій до приватного сектору: малих та середніх підприємств, реальна рекапіталізація банків,
кредитування інноваційних проектів;
— застосування спеціальних стимулюючих урядових заходів щодо розробки, виготовлення й впровадження ІКТ у різні галузі господарювання; забезпечення
пільгового доступу школам, університетам, лікарням,
бібліотекам до інформаційного світового простору;
— попри існуючий економічний стан проводити
інвестиційну політику, спрямовану на підтримку національних виробників і розробників засобів ІКТ (програмних, комп’ютерних, комунікаційних) та систем управління підприємствами, підтримка внутрішнього
попиту (розвиток інфраструктури, забезпечення інформаційно-комунікаційними послугами, доступу до мережі INTERNET);
— модернізація підриємств (у першу чергу, систем управління підриємствами), оптимізація витрат;
— генерація, розповсюдження інновацій, створення інноваційних центрів, активізація роботи технопарків;
— перебудова процесу навчання спеціалістів з ІКТ
з огляду на сучасні умови ведення бізнесу та ринку,
проведення ґрунтовних змін у технологіях навчання;
— пошук і вивчення шляхів удосконалення технологічного передбачення (прогнозування) ІКТ на
перспективу з урахуванням досягнень біо-, нано- і
GRID-технологій.
Висновки. Таким чином, мережа Інтернет за допомогою сучасних ІКТ постає як канал продаж товару, діє як середовище пошуку рекламної та іншої інформації й безпосередньо як об’єкт електронного бізнесу
підприємств (хостінг, наповнення, підтримка працездатності сайтів інше). Питання оптимізації й зменшення
вартості бізнес-процесів підприємств є особливо важ-
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ливим в умовах сучасної економічної кризи. Поєднання можливостей всесвітньої мережі, сучасних ІКТ з
реальним бізнесом забезпечить підвищення ефективності діяльності та дасть новий імпульс розвитку українських підприємств. Напрямок подальших досліджень
автор бачить у розробці методик використання сучасних ІКТ для електронного бізнесу підприємств.
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О СВЯЗИ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР
Отправной точкой любого исследования подразумевается изучение понятийного аппарата с целью
правильной и адекватной трактовки понятий, используемых в современном бизнес-пространстве.
В настоящее время практически каждый научный
исследователь, делая свой вклад в развитие науки,
высказывает свою точку зрения на тот или иной аспект
своего исследования, таким образом, в научной среде
формируется множество понятий и определений.
В 1980-е гг. было положено начало общему изучению вопросов устойчивости, и под эгидой ООН была
разработана концепция устойчивого развития для всего
человечества. В центре внимания этой концепции находится проблема сочетания интересов современных
и будущих поколений людей, понимание того, что современное развитие не должно ограничивать будущие
потребности и возможности их удовлетворения следующими поколениями. В настоящее время имеется
множество определений устойчивого развития. Так,
например, С.Н. Бобылев трактует это понятие с позиций концептуальных документов ООН, где принципиальной чертой устойчивости является развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные нужды [4].
Таким образом, под устойчивым развитием понимается передача такого же или большего по объему
капитала (природного, человеческого и вещественного)
каждому последующему поколению. Исходя из этой
позиции, можно оценить такое понимание устойчивости
как стратегическое. И достижение устойчивого развития
— это процесс продолжительный, заключающийся в
равномерном движении к намеченным целям, при этом
достижение одной цели осуществляется не за счет других.
На конференции ООН по окружающей среде и
развитию (Рио-де-Жанейро, июнь 1992 г.) была дана
более развернутая формулировка: устойчивое развитие, которое порождает экономический рост, но спраЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

ведливо распределяет его результаты, восстанавливает окружающую среду в большей мере, чем разрушает ее, увеличивает возможности людей, а не обедняет их. Это развитие, которое отдает приоритет бедным, расширению их возможностей и обеспечению
их участия в принятии решений, затрагивающих их
жизнь. Это развитие, в центре которого находится человек, ориентированное на сохранение природы, обеспечение занятости, реализацию прав человека.
В свою очередь, А.А. Воронин в своей работе
«Устойчивое развитие — миф или реальность?» [7] отмечает, что, к сожалению, эта замечательная концепция не является ни законом, ни научной теорией. Вызывает сомнение её универсальность, объективность и
повторяемость, да и механизм ее реализации не совсем
ясен. Интуитивное и сугубо индивидуальное ощущение гармонии позволяет также по-разному интерпретировать и сам термин «устойчивое развитие».
Исходя из Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, под устойчивым развитием понимается одновременное достижение всевозможных благ (экономических, экологических, социальных,
моральных) и усилия, предпринимаемые хозяйствующими субъектами на этом пути. Однако почти ничего не
говорится о том, каким способом будут решаться противоречия в процессе достижения этих благ и как конкретно можно добиться всеобщего благополучия в стране.
В процессе работы автором было изучено применение термина «устойчивость». Можно отметить, что
для описания определенной характеристики объекта или
процесса он уже давно используется в динамике, механике, генетике для описания системного анализа. Это
фундаментальное понятие характеризует одну из важнейших черт поведения различных систем в биологии,
физике, социологии, экономике. Итак, вопросы устойчивости изучаются многими учеными, специалистами
в различных областях науки и имеют широкое распространение результаты их исследования.
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В общем, понятие «устойчивость» применяется
для описания постоянства какой-либо черты изучаемой системы, т.е. ее неизменности. Это может быть
постоянство состояния системы, постоянство некоторой последовательности состояний, в которых оказывается система, постоянство бизнес-процессов, определяющих деятельность предприятия и т.д.
Математически устойчивость F const , определяемая таким свойством, как постоянство ряда параметров, характеризующих функционирование изучаемой
системы, можно выразить следующей функциональной формулой:
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постоянство изучаемой системы в целом.
В экономических публикациях представлено
многообразие взглядов на устойчивое развитие, даны
многочисленные толкования понятий «устойчивость»,
«устойчивое развитие», «экономическая устойчивость» и т.п. Различные методологические основы
исследования данной проблемы позволяют предположить, что в настоящее время не существует однозначного и единого подхода к ее решению [3; 5; 7; 15; 16].
Многочисленные дискуссии пока не привели к
общепринятому употреблению понятия устойчивости
как в теоретическом, так и в практическом плане. Так,
Е.Г. Попкова отмечает следующее: «Если на макроуровне теоретических представлений есть некоторая ясность,
которая сводится к системе рекомендаций (принципов),
что делать можно (нужно) и что делать нежелательно
(нельзя), то попытки применить такие рекомендации на
практике наталкиваются на большие трудности» [15].
Такое обобщение наталкивает на мысль, что в
современных условиях актуальной задачей всего общества является не достижение цели устойчивого развития, а организация процесса по достижению этой цели.
Проведенный анализ отечественной экономической литературы показывает, что российские ученые в
обеспечении устойчивости субъекта рынка акцентируют своё внимание в основном на развитии производства, использовании внутренних резервов, сопротивляемости среде при изменении внешних условий.
Очевидно, необходимо расширить аспекты изучения
проблемы и учесть условия ведения хозяйственной
деятельности российских предприятий.
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В работе К. Раицкого [16] отмечается, что устойчивое развитие экономики хозяйственной структуры
характеризуется как комплексная система показателей, отражающих в динамике экономический рост,
улучшение финансового состояния и повышение эффективности использования всей совокупности и каждого вида ресурсов, выполнение за отчетный период
(месяц, квартал, полугодие, год) обязательств перед
работниками, другими организациями (предприятиями) и государством.
Таким образом, устойчивость функционирования
хозяйствующего субъекта рынка необходимо рассматривать через систему факторов, отражающих состояние нормального развития, что является сложным экономическим понятием и обусловливает необходимость
не ограничиваться в ее характеристике только экономической устойчивостью, а рассматривать ее как результирующий показатель географической, демографической, экономической, правовой, экологической, социальной и технологической устойчивости. Это позволяет обеспечить проведение наиболее полного анализа
устойчивости, необходимого для принятия мер, обеспечивающих устойчивое развитие со стороны самого
субъекта и среды, в которой он функционирует.
В общем смысле устойчивость можно трактовать как способность противостоять внешним, внутренним и смешанным факторам (рис. 1), при этом
сохраняя равновесие, а также структуру, характер
функционирования и траекторию движения в течение
относительно продолжительного времени.
Исследование теоретических вопросов устойчивого развития позволяет обосновать необходимость уточнения понятийного аппарата применительно к современным условиям хозяйствования. Устойчивость хозяйствующего субъекта — это состояние, сложившееся под
воздействием системы факторов и характеризующееся
экономическими показателями устойчивости, специфическими для конкретного объекта исследования.
Устойчивое развитие — это состояние функционирования в результате выполнения стратегии развития,
характеризуемое постоянством или положительным изменением значений устойчивости, находящихся в определенных границах, принятых для оценки устойчивого
функционирования на определенный период времени.
Исходя из основной цели деятельности хозяйствующего субъекта, которая направлена на получение
прибыли и является одним из основных собственных
источников и факторов устойчивого развития, можно
считать, что предприятие будет устойчивым, если оно
способно генерировать поток доходов как минимум
на уровне простого воспроизводства экономических
ресурсов — основных фондов, освоенных технологий, обученного персонала и т.п. — это то, без чего
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Внешние факт оры

Внутренние факторы

Экономичес кое положение и развитие
субъекта (объекта) иссле дования
Территориально-ге ографически е и природноклиматические условия ведения деятельнос ти
Природно-ре сурсный поте нци ал
Удельн ый вес зан ятого населения и его
изменени е
Демографиче ская структура и ее д инамика

Отрас левая прина длежн ос ть
Объем и структура производст ва
Сос тав и структура вып ускаемой продукции и
ока зываемых услуг
Ве личина и структура изде ржек
Сос тояние имущес тва и финанс овых ресурсов

Миграционные потоки
Урове нь инфляц ии
Измен ени е курса ва лют
Развити е рыночных от ношени й и конкуре нции
Налоговый потенциал субъ екта Федерации
Урове нь налоговой дис циплины
Фина нсово-кредитная полит ика пра вительс тва
Фина нсовая обеспеченность регио на

Технология и модель орга низа ции
производс тва и управлени я

Сос тав и квалификац ия перс онала

Смешанные факторы
Ст руктурные сдвиги в э кономике
Ст епе нь ра звит ия страхован ия рисков
Инвес тиционный потенциал в регионе
Производительност ь и эффективн ос ть труда в
регионе
Инновационн ая вос приимчивост ь регио на

Нормативно-пра вовая и законода тельная база
Урове нь э кологиче ской бе зопаснос ти
Урове нь ж изни
Урове нь социа льного обе спечения
Покупате льна я способнос ть доходов
Гос подствующие в общ естве технологии и
техника

Рис. 1. Внешние, внутренние и смешанные факторы,
влияющие на устойчивое и эффективное развитие субъектов малого предпринимательства

невозможна работа в будущем периоде. В период долгосрочного функционирования хозяйствующего
субъекта устойчивое состояние будет также обеспечиваться за счет накопления объема средств, позволяющих снизить негативное воздействие внешней
среды. И основным показателем всегда является прибыль, находящаяся в собственности предприятия.
Проблемы экономической устойчивости актуальны для каждого предприятия как в условиях стабильной экономической среды, так и в кризисные периоды. В условиях стабильной экономической среды предприятие акцентирует внимание на поддержке нормального ритма работы, на предотвращении материального и/или финансового ущерба, на недопущении несанкционированного доступа к служебной информации и разрушения компьютерных баз данных, на противодействии недобросовестной конкуренции и криминальным проявлениям, на экологии окружающей
природной среды и т.д. [3].
Анализируя кризисные периоды работы, можно
наблюдать, что наибольшую опасность для предприятия представляет разрушение его потенциала (производственного, технологического, научно-технического
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

199

и кадрового) как главного фактора жизнедеятельности предприятия. Очевидно также, что ни одно предприятие не может быть устойчивым, если его продукция (услуги) не востребована рынком, а само оно находится в продолжительном кризисном состоянии.
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации на рынке субъект хозяйствования должен не только концентрировать внимание на
внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию, которая позволяла бы успевать за
изменениями, происходящими в ее окружении. Причем одним из основополагающих принципов, обеспечивающих устойчивое развитие, как раз и является стратегическое управление хозяйствующим субъектом.
Стратегическое управление, нацеленное на стабильное, устойчивое развитие субъекта, укрупнено
можно рассматривать как динамическую совокупность взаимосвязанных управленческих процессов:
определение миссии и стратегических целей, анализ
внешней и внутренней среды, определение стратегии
развития субъекта, разработка функциональных стратегий, разработка стратегических планов, их выполнение, контроль (мониторинг) и оценка выполнения.

И. Г. Андреева, К. В. Павлов
В настоящее время можно отметить, что область
исследования обеспечения устойчивости субъектов
малого предпринимательства практически не имеет
никаких методологических и аналитических технологий, которые позволили бы оценить влияние возможных событий на их деятельность.
Большинство научных работ в этой области основывается на общих методах, разработанных для
крупных предприятий, где информационная база для
принятия решений четко структурирована и имеется
достаточно данных для принятия адекватных управленческих решений. Руководители (собственники)
большинства малых предприятий зачастую работают
с неструктурированными данными, отсюда и управленческие решения могут приниматься в условиях
отсутствия достоверной информации о состоянии
внешней среды, при этом возможности собственного
предприятия иногда переоцениваются, что нередко
приводит к печальным последствиям.
Функционируя в рыночной экономике, малые
предприятия осуществляют свою финансово-хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции при перманентном воздействии возмущающих
факторов, что оказывает влияние на устойчивое состояние и динамику развития предприятия. При этом
результаты этого воздействия не всегда предсказуемы, а, следовательно, им присущ характер неопределенности и нестабильности, поэтому проблемы обеспечения устойчивости субъектов малого предпринимательства являются бесспорно актуальными.
В общем виде под устойчивым развитием субъектов малого предпринимательства можно понимать такое функционирование, при котором достигаются краткосрочные и долгосрочные цели, но при этом измерять
устойчивость по степени достижения цели недостаточно. Изучая более детально вопросы устойчивости
субъектов малого предпринимательства можно отметить, что устойчивость является емким и многогранным социально-экономическим понятием, которое как
общественно значимое явление возникает вместе с определенным уровнем развития рыночных отношений.
Это значит, что принципы устойчивости необходимо
рассматривать через систему, объединяющую экономическую, социальную, производственную, ресурсную
и правовую основу устойчивости. Таким образом, расширенное толкование устойчивости увязывается с законом синергии экономических систем.
Исходя из вышесказанного, целесообразно при
определении устойчивости функционирования малого предприятия руководствоваться системным подходом. В системном подходе определяющими элементами устойчивости предприятия являются факторы
внешней среды, которые и предопределяют степень

эффективности системы управления хозяйствующим
субъектом, состоящим из взаимосвязанных управляемой (производственные процессы) и управляющей
(структура) подсистем.
Сложная экономическая система, как и любая техническая, биологическая система, работает в окружении среды, которая оказывает внешнее воздействие на
систему с параметрами возмущения, искажающими
результаты управления (рис. 2). Таким образом, при
анализе сложных экономических систем необходимо
использовать системный подход, благодаря которому
возможен максимальный охват всех взаимосвязей и
анализ последствий принятого решения.
Итак, с позиции системности любой хозяйствующий субъект соответствует тому, как он себя позиционирует на рынке. Успешный субъект хозяйствования демонстрирует и подтверждает свое устойчивое
положение не только высокими финансовыми показателями на данный момент времени, но и отлаженным механизмом работы, этичными принципами ведения бизнеса, проверенными и надежными контрагентами, безупречной репутацией и имиджем, а также
прочими положительными атрибутами деловой активности. Выпадение какого-либо элемента из этой системы или его явное, а, может быть, и неосознанное
игнорирование, является предвестником накопления
нежелательных эффектов, которые обязательно обернутся последующей потерей конкурентоспособности.
В свою очередь, у неустойчивого субъекта, согласно
представлениям о внутреннем подобии, помимо соответствующей динамики развития, как правило, наблюдается столь же неэффективная организационная
структура и несовершенное управление, какие бы намерения при этом данный субъект не декларировал.
Следовательно, каждый субъект хозяйствования
должен внимательно наблюдать за системой и фиксировать возникновение в ней явных несоответствий с
последующим, по возможности, их устранением. Еще
лучше, если сразу не допускать их появления. Для
решения такой задачи можно воспользоваться любым
подходящим для данной ситуации приемом, за исключением трудоемкого, но малоэффективного метода
«проб и ошибок».
В силу нестабильности российской экономики,
а также законорегулирующих процедур, большинство
малых предприятий диверсифицирует свою деятельность и в основном являются многопрофильными
предприятиями. Это существенно повышает их устойчивость на рынке за счет внутрифирменного перераспределения ресурсов и работы на различных сегментах рынка. Кроме того, переход от специализации к
многопрофильности объясняется желанием малых
предприятий оперативно ориентироваться на конъюн-
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Рис. 2. Взаимодействие сложной экономической системы с внешней средой
Параметры:
X — входные параметры, факторные признаки, экзогенные параметры;
Y — выходные параметры, результативные признаки, эндогенные параметры;
Z — параметры возмущения, случайные факторы, случайные составляющие;
U — параметры управления.

ктуру рынка и получать постоянную прибыль из различных источников.
Несомненно, большое значение для экономики
страны (региона) имеют и взаимоотношения, складывающиеся между крупными, средними и малыми предпринимательскими субъектами. Признаком развитости экономики является выработанная система эффективного взаимодействия различных форм предпринимательства. Малые, средние и крупные предприятия
не должны находиться в состоянии противодействия
или уничтожающей конкуренции. Их экономические
отношения должны носить партнерский взаимодополняющий и взаимообеспечивающий характер, что также повышает устойчивость субъектов малого предпринимательства.
Только при условии нахождения способов стимулировать формирование целенаправленных союзов и
субподрядных отношений возможно эффективное взаимодействие между крупным и малым бизнесом [11].
К числу наиболее характерных и распространенных форм взаимодействия можно отнести [17] систему франчайзинга, субподрядные работы, лизинг, совместную деятельность, посредническую деятельность, дилерство, венчурный бизнес, внутрипроизводственную деятельность.
Такое множество форм взаимодействий позволяют совместно форсировать развитие всей предпринимательской среды. Известно, что в странах с развитой рыночной экономикой значительная часть малых предприятий действует в сфере интересов крупных предприятий, т.е. функционирует «при них» и «для
них». При этом устойчивость положения, доходы,
финансовые и инвестиционные возможности малых
Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

предприятий непосредственно зависят от их отношений с крупными предприятиями. В целях обеспечения
устойчивости функционирования субъектов малого
предпринимательства именно стимулирование совместных отношений малых предприятий либо между
собой, либо с крупными предприятиями должно стать
важной составляющей как государственной, так и
корпоративной политики.
Как известно, в условиях рынка залогом выживаемости и основой стабильного положения работы
малых предприятий является экономическая устойчивость, подразумевающая равновесное сбалансированное состояние и использование экономических ресурсов, которые обеспечивают прибыльность и нормальные условия расширенного воспроизводства с целью
длительного и устойчивого экономического роста при
учете внутренних и внешних факторов. При этом предельное состояние устойчивости также будет ограничиваться как внутренним потенциалом, так и реакцией на внешние возмутители.
Обеспечение устойчивого функционирования
хозяйствующего субъекта должно сопровождаться
постоянной диагностикой его деятельности, позволяющей определить и сопоставить величину устойчивого развития. Именно по результатам диагностики
субъект хозяйствования может выработать или скорректировать стратегию деятельности, определяющую
его устойчивое развитие в будущем.
Диагностируя деятельность субъектов малого предпринимательства, в частности вопросы устойчивости,
необходимо придерживаться следующих принципов:
1) сформировать систему показателей, характеризующих устойчивость; при этом целесообразно ис-
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пользовать группу разнородных показателей, отражающих различные аспекты устойчивости;
2) разработать критерии, позволяющие определить пороговые, критические значения для определения уровня устойчивости системы;
3) применяемые показатели должны иметь прикладной характер и определять результат устойчивости функционирования субъекта по всем направлениям деятельности;
4) рассматривать показатели в динамике, на протяжении достаточно длительного периода времени с
целью оценки реальной устойчивости;
5) полученные данные должны быть сопоставимы с факторами внешней и внутренней среды, которые оказали влияние на полученный результат;
6) в полученных показателях должен быть заинтересован как сам субъект, так и сторонние пользователи информации (инвесторы, партнеры, местные
органы власти);
7) по результатам необходимо выработать линию
саморазвития.
Руководитель (собственник) предприятия для
принятия оперативных управленческих решений должен быть вооружен информацией о значении показателей в определенный момент времени для того, чтобы в случае возникновения кризисных ситуаций была
возможность принять соответствующее решение. Для
этого с определенной периодичностью необходимо
проводить мониторинг по основным показателям устойчивости. При этом особое внимание необходимо
уделять наиболее чувствительным параметрам, так как
они в большей степени подвержены быстрым изменениям. И не стоит забывать о том, что информация
должна обладать качественными характеристиками,
такими, как актуальность, достоверность, четкость,
непрерывность, надежность, сопоставимость и т.д.
Показатели устойчивости — это часть информации, отражающая состояние всей системы. Рассмотрение и анализ небольших, но важных «фрагментов»
помогает лучше понять полную картину. С помощью
показателей можно оценить, в каком направлении движется система: совершенствуется, деградирует или же
стагнирует.
На наш взгляд, показатели устойчивости можно
разделить на две группы:
— показатели, характеризующие воздействия
внешней среды (неконтролируемые);
— показатели внутреннего состояния (контролируемые).
При этом у каждого показателя экономической
устойчивости в интервале своего возможного изменения следует уметь определять фиксированное пороговое (барьерное) значение. Пороговое (барьерное)

значение индикатора — это та его предельная величина, достижение или превышение которой свидетельствует об отклонении нормального функционирования предприятия, а также проявлении негативных, разрушительных для потенциала и результатов хозяйственной деятельности предприятия процессов.
С такой точкой зрения можно и согласиться, и
поспорить, так как, анализируя устойчивость в какойто момент времени, например, в момент составления
бухгалтерского баланса (на первое число квартала),
можно получить низкие (высокие) показатели устойчивости, тогда как в течение квартала наблюдалась
высокая (низкая) устойчивость.
Таким образом, ясно, что возникают противоречия между необходимостью анализа устойчивости функционирования малых предприятий, вызванные перманентной динамичностью происходящих в обществе изменений и отсутствием методик, моделей, обеспечивающих эффективное устойчивое функционирование.
В научной экономической литературе устойчивость
предприятия чаще рассматривается только с позиции
его финансового положения, платежеспособности,
уровня вероятности банкротства, а также как способность хозяйствующих субъектов не отклоняться от траектории своего развития по темпам роста прогнозируемых показателей при воздействии на них внешних и
внутренних факторов. Практически устойчивость предприятия сводится лишь к финансовой устойчивости,
что, на наш взгляд, не вполне правильно.
В ходе работы были изучены оценочные коэффициенты, применяемые при анализе хозяйственной
деятельности предприятий, а также статистические
показатели по Российской Федерации. Можно отметить следующее: анализ хозяйственной деятельности
до сих пор ориентирован на крупные предприятия (корпорации) и серьезно заставляет задуматься над разработкой объективного инструментария оценки ведения
хозяйственной деятельности малыми предприятиями.
В работе Е. Стояновой [20] приводятся коэффициенты по малым и крупным предприятиям, полученные американскими исследователями У.Уолкером и
Дж. У. Петти. Нами используются только коэффициент текущей ликвидности (среднее значение показателя), приведенные вышеуказанными исследователями, в частности для предприятий малого бизнеса —
2,00; для крупных предприятий — 2,77.
В российской практике нормативное значение показателя текущей ликвидности (1,0 — 2,0), т.е.
1,0 ³ Ктл £ 2,0. Коэффициент текущей ликвидности
свидетельствует о платежеспособности предприятия на
ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени и рассчитывается как отношение фактической, находящейся в наличии у организации оборот-
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ных активов, к наиболее срочным обязательствам организаций в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности, т.е. краткосрочных пассивов. Исходя из нормативных значений оборотных активов, следует иметь в два раза больше краткосрочных обязательств, особенно это актуально для малых
предприятий, так как у них чаще всего возникают непредвиденные потребности в оборотных средствах.
Применять метод нормированных оценок необходимо с большой осторожностью. Долгое время
считалось, что если коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных средств к краткосрочным
обязательствам организации) больше 2,0, то это свидетельствует о ее хорошем финансовом состоянии. В
то же время предприятие с коэффициентом текущей
ликвидности более 2 может находиться в плохом финансовом положении, характеризуемом слишком
большой дебиторской задолженностью, избыточными материальными запасами, недостаточным контролем за денежными операциями [6]. В то же время компания с коэффициентом текущей ликвидности менее
2,0 благодаря рациональному управлению способна
находиться в хорошем финансовом состоянии.
В течение отчетного периода индикатор финансовой устойчивости может принимать положительные,
отрицательные и даже нулевые значения, причем между
платежеспособностью и финансовой устойчивостью
существует тесная взаимосвязь:
— если индикатор больше нуля только в данный
момент времени, то это свидетельствует только о платежеспособности предприятия в данный момент времени;
— если индикатор остается величиной неотрицательной в течение всего отчетного периода, то можно
говорить о финансовой устойчивости.
Использование метода сравнения с результатами
предыдущих лет одного и того же хозяйствующего
субъекта позволяет не только более точно оценить текущее состояние, но и прогнозировать тенденции развития. Однако в переломные периоды следует осторожно делать прогнозы, учитывая по возможности все
факторы, влияющие на работу субъекта. Слабость этого метода состоит в том, что хорошие результаты деятельности в прошлом и настоящем не всегда могут
оказаться приемлемыми в будущем.
Лучше всего оценивать ситуацию в сравнении
со средневзвешенным уровнем по отрасли. Использование метода отраслевых показателей предполагает
сопоставление итогов деятельности субъекта с итогами работы других субъектов рынка той же отрасли,
сферы бизнеса. С помощью отраслевых показателей
можно оценить разного рода тенденции.
Не менее важным для оценки финансовой устойчивости предприятия является коэффициент автоЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

номии, или финансовой независимости (Кавт), который характеризует долю собственных средств в общей величине источников средств организаций и определяет степень независимости от кредиторов. Оптимальным считается коэффициент не менее 0,5, но
он может быть и меньше, если для расширения производства привлечены долгосрочные ссуды. Чем
выше доля собственного капитала в общем объеме
привлеченных ресурсов, тем выше финансовая независимость предприятия, его финансовая устойчивость
и стабильность.
О критериях оценки экономической устойчивости организации К. Раицкий высказывает следующее
мнение: «Целесообразно использовать показатели, отражающие результаты деятельности. Одним из определенных результатов выступает эффект, абсолютная
величина прибыли. При решении вопросов достижения экономической устойчивости организации первостепенное значение имеет получение прибыли, достаточной для развития хозяйственно-финансовой деятельности на основе самофинансирования и затем
обеспечение ее устойчивой динамики с этой точки
отсчета» [16]. На наш взгляд, можно согласиться с
приведенными выше утверждениями и считать, что
такая система является отвечающей интересам эффективного изучения экономических процессов, но не
является полной.
При анализе финансового состояния следует различать требования различных групп пользователей в
следующем порядке:
1) для финансовых менеджеров необходима
оценка эффективности принимаемых ими решений,
оценки используемых в хозяйственной деятельности
ресурсов и полученных финансовых результатов;
2) для собственников (в том числе акционеров)
важно знать отдачу от вложенных в предприятие
средств, прибыльность предприятия, а также уровень
экономического риска и вероятность потерь своих
капиталов;
3) для кредиторов и инвесторов представляет
интерес оценка возможности возврата выданных кредитов и возможности предприятия суметь реализовать
инвестиционную программу;
4) для поставщиков важна оценка оплаты за поставленную продукцию, выполненные услуги и работы.
В общем виде необходимо придерживаться следующей последовательности в управлении обеспечения устойчивости малого предприятия:
1). отслеживать деятельность коэффициентным
методом, разработанным специально для конкретного субъекта малого предпринимательства;
2). учитывать, анализировать и контролировать
изменения коэффициентов;
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3). проводить комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия для различных групп
пользователей.
Также для оценки экономической устойчивости
можно применить самый простой метод, который заключается в суммарной оценке показателей экономической устойчивости по следующему алгоритму (рис. 3).
На первый взгляд, все выше перечисленное покажется трудоемким для работы малого предприятия,
но применение этого подхода даст свои положительные результаты при понимании того, что это позволит
оптимизировать работу предприятия в перспективе.
По результатам опроса «Какие проблемные ситуации возникают при обращении компании к источникам внешнего финансирования деятельности»,
проведенного журналом «Секрет фирмы» и Ассоциацией менеджеров, приняли участие 36 топ-менеджеров ведущих российских компаний, представляющих различные секторы экономики [12]. Опрос
свидетельствует, что наиболее популярными являются различные показатели для оценки абсолютной и
относительной прибыли, выручки, а также показатели, характеризующие соотношение заемных и собственных средств и абсолютную ликвидность. Но
это усредненный «джентльменский набор» (таблица 1), который не учитывает различия между предприятиями по размеру, отраслевой принадлежности и истории развития. Именно отраслевые и индивидуальные особенности предприятий и определяют то, какой набор стандартных показателей необходимо использовать предприятию.
Исходя из данных таблицы 1, будем считать, что
представленные показатели будут являться экспертной
системой оценки устойчивости. Рассмотренные показатели были проранжированны в порядке убывания
и далее мы приведем те показатели, которые превышают 50%.
Итак, на вопрос «С какой средней периодичностью за последние два года в вашей компании проводилась оценка эффективности деятельности по финансовым показателям?» большинство опрошенных, а именно
63,9%, ответили: «От одного раза в месяц до одного
раза в квартал». Оценка эффективности деятельности
по финансовым показателям осуществляется «на уровне всей компании в целом» (86,1 %), «на уровне бизнес-единиц или направление деятельности» (63,9%). На
выбор финансовых показателей для анализа эффективности деятельности компании влияют следующие факторы: «стратегия компании» (75,0 %), «требования акционеров» (58,4 %), «повышение прозрачности компании для привлечения внешних инвестиций» (55,5 %).
Наиболее важными для получения адекватной оценки
эффективности деятельности являются «абсолютные и

относительные показатели прибыли» (83,3 %), «абсолютные и относительные показатели выручки» (55,5 %),
что и подтверждается К.Раицким. Остальные показатели были менее 50%.
Набор коэффициентов может меняться в зависимости от этапа развития предприятия. Так, на начальном этапе главным ориентиром является отдача от капиталовложений, тогда как доходность была не столь
важна. На стадии зрелости на передний план выходит
доходность, структура капитала и рентабельность активов. На приоритетность коэффициентов влияют отраслевые особенности и состояние рынка, на котором работает предприятие. Так, например, в торговле
на первом плане находятся оборачиваемость товарных
запасов и рентабельность продаж, в случае заимствований — это коэффициенты срочной ликвидности и
рентабельности собственного капитала. Для производственных же предприятий контроль себестоимости
является одной из важнейших задач.
Сколько показателей нужно взять для исчерпывающего финансового анализа, нужны ли нестандартные метрики, каждое предприятие решает по своему
усмотрению (обязательные статьи бухгалтерского баланса и отчетность по прибылям и убыткам не в счет).
Количество показателей зависит от стиля управления,
предпочтений руководства, а также от того, как в компаниях представлен сбор первичных данных. Конечно, можно разработать множество разных показателей, но самое трудное заключается в том, чтобы правильно ими пользоваться, при этом не стоит забывать
и об оперативности, ведь результаты, не полученные
вовремя, уже не так ценны [2].
Рассматривая эффективность, можно отметить,
что практически всё множество понятий эффективности объединяет общее — соизмерение затрат с результатами.
В свою очередь, понятия «затрат» и «результатов» автоматически предполагают существование некоторого процесса генерации результатов с помощью
затрат ресурсов [10]. Затратами являются различные
виды вложений (материальные, финансовые и т.д.),
направленные на достижение поставленной цели, а достижение этой цели и есть результат.
Под эффективностью малого предпринимательства В.М. Яковлев понимает его более высокую результативность по сравнению с другими формами
организации производства или обмена, достижение
которой осуществляется с поставленными целями. При
этом подразделяет эффективность как результат предпринимательства переходного периода, в основном,
с достижением организационных преобразований,
сменой старой формы хозяйствования, заменой
субъектов собственности и хозяйствования, а также
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Таблица 1
Результаты опроса оценки эффективности деятельности компаний, %

1. С какой средней периодичностью за последние два года в вашей компании проводилась оценка
эффективности деятельности по финансовым показателям?
Чаще одного раза в месяц
22,2
От одного раза в месяц до одного раза в квартал
63,9
От одного раза в квартал до одного раза в полугодие
16,7
От одного раза в полугодие до одного раза в год
2,8
Один раз в год или реже
2,8
2. На каком организационном уровне проводится оценка эффективности деятельности по
финансовым показателям в вашей компании?
На уровне всей компании в целом
86,1
На уровне бизнес-единиц или направление деятельности
63,9
На уровне функциональных объектов
38,9
3. Какие факторы влияют на выбор финансовых показателей для анализа эффективности
деятельности компании?
Стратегия компании
75,0
Требования акционеров
58,4
Повышение прозрачности компании для привлечения внешних инвестиций
55,5
Специфика отраслевого рынка
52,8
Конъюнктура, конкурентная ситуация на рынке
41,7
Законодательные требования к компании
25,0
Размещение ценных бумаг на биржевых рынках
19,4
Инфраструктура и участники рынка
16,7
Взаимодействие компании с государственными структурами
13,9
4. Какие из представленных ниже финансовых показателей являются наиболее важными для
получения адекватной оценки эффективности деятельности?
Абсолютные и относительные показатели прибыли
83,3
Абсолютные и относительные показатели выручки
55,5
Соотношение заемных и собственных средств
44,4
Коэффициент абсолютной ликвидности
33,3
Рентабельность собственного капитала
33,3
Общий коэффициент покрытия
30,5
Структура капитала компании
27,8
Коэффициент срочной ликвидности
25,5
Оборачиваемость оборотного капитала
25,5
Оборачиваемость дебиторской задолженности
22,2
Общая оборачиваемость активов
19,4
Коэффициент обеспеченности собственными средствами
16,7
Рентабельность чистых активов по балансовой прибыли
16,7
Абсолютные и относительные показатели капитализации
13,9
Оборачиваемость запасов
13,9
Оборачиваемость кредиторской задолженности
13,9
Фондоотдача по выручке
11,1
Общая рентабельность капитала по балансовой прибыли
11,1
Коэффициент ликвидации при мобилизации средств
5,5
Рентабельность привлеченного капитала
5,5
Индекс иммобилизованных активов
2,8
Коэффициент маневренности собственных оборотных средств
2,8
Фондоотдача по себестоимости
0
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Рис. 3. Алгоритм оценки экономической устойчивости

экономическую эффективность как непосредственный
результат хозяйствования [21].
Под эффективностью деятельности доктор экономических наук, профессор А.П. Суворова понимает меру полноты и качества решения задачи, поставленной перед системой, выполнения ею своей миссии (функции в среде), обеспечивающей достижение
положительного финансового результата [19].
Итак, на наш взгляд эффективность — это результат работы хозяйствующего субъекта при рациональном использовании ресурсов и неизменном состоянии
внешней и внутренней среды на момент достижения
цели. Состояние неизменности внешней и внутренней
среды обеспечивает уровень планируемых и фактически
понесенных затрат, что, с одной стороны, позволяет
получить ожидаемый эффект, но, с другой стороны, в
процессе достижения результата возможно изменение
технологии, что будет упущенной выгодой.
В свою очередь, конкретное содержание эффективности зависит от особенностей экономики, где исследуется эффективность принимаемой или господствующей на данный момент научной парадигмы, цели
исследования, ракурса зрения и многих других факторов и условий. В частности, и в нашей стране на
протяжении развития отечественной экономики понятие эффективности менялось в соответствии с изме-

нением экономических условий, механизма хозяйствования, общегосударственных и локальных целей и
установок [10].
Таким образом, для конкретизации поставленной цели необходимо специфицировать объект исследования, определить вид эффективности и цель исследования эффективности.
Оценивая эффективность функционирования хозяйствующего субъекта, следует измерять (оценивать) эффективность применительно к настоящему,
прошлому периоду исследуемой системы либо к будущему, т.е. прогнозируемому состоянию. Но в подавляющем большинстве случаев целью исследования эффективности является сравнение двух ситуаций: либо двух состояний одного и того же объекта
в разные периоды времени, либо двух разных объектов в одно время. Причем в первой ситуации сравнения — минимальным значением будет положительный результат прошлого периода, а максимальным
— максимально возможный. Таким образом, первичная характеристика понятия эффективности оценивается как сравнительная.
Следует отметить, что исследования эффективности принадлежат к группе «вечно актуальных», поскольку эта экономическая категория определяет условия
функционирования хозяйствующего субъекта на рын-

206

Економічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

И. Г. Андреева, К. В. Павлов
ке. И чем эффективнее функционируют субъекты малого предпринимательства, тем устойчивее экономика
страны (региона), увеличиваются поступления средств
в бюджет и государственные внебюджетные социальные
фонды, растет численность рабочих мест, сокращается
уровень безработицы, повышается уровень материального состояния наемных работников.
Из этого следует, что эффективность субъектов
малого предпринимательства классифицируется на
экономическую и социальную часть.
Экономическую часть эффективности функционирования обычно оценивают по следующим показателям:
— рентабельность;
— прибыль;
— удельные затраты на единицу стоимости продукции и т.п.
Кроме экономических задач, субъекты малого
предпринимательства решают и социальные задачи.
Именно малый бизнес решает огромное количество социальных проблем переходного периода экономики, при
этом социальный эффект присутствует как во внешней
среде для бизнес-пространства, так и во внутренней.
Предприниматели содержат свои семьи, способствуют развитию образования и здравоохранения и
самое главное — решают огромную для России проблему безработицы. Ведь из-за перепрофилирования
неэффективных гигантов индустрии и промышленных
предприятий их работники уходят преимущественно в
сектор малого предпринимательства. Это определяется
массовостью группы мелких собственников — владельцев малых предприятий и их наемных работников, общая численность которых является одной из
наиболее существенных количественных характеристик любой страны с развитой рыночной экономикой.
Именно эта группа деятельного населения обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстроизменяющимися требованиями рынка. При этом составляющие социального эффекта следующие:
— развитие малого предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя мелких
собственников (среднего класса), самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный
уровень жизни, являющиеся основой социально-экономических реформ любого государства;
— занятия в сфере малого предпринимательства
является не только источником средств к существованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала личности;
— объективно неизбежная реструктуризация экономики вынуждает все большее число граждан заняться самостоятельной предпринимательской деятельностью;
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— сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а, следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы
и социальной напряженности в стране;
— компенсация труда справедливой заработной
платой (обычно выше прожиточного уровня);
— массовое развитие малого предпринимательства способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы населения, является единственной альтернативной социальному иждивенчеству.
Получение социального эффекта привносит в
экономику региона (страны) увеличение отчислений
в бюджетные и небюджетные фонды, формирует предпринимательскую среду высокого уровня и ориентируется на конечного потребителя в цепочке «для кого
(чего) производить — что производить — как производить». Таким образом, можно сказать, что экономика переходного периода в РФ инициирует предприимчивость и иное мышление, в итоге это благо для
общества и экономики в целом.
Социальный эффект внутри предприятия оценивается уровнем дополнительных материальных и нематериальных благ социального аспекта для работника (оплата профессионального обучения, повышение
квалификационного уровня, также охрана труда и здоровья, гарантии по сохранению рабочего места, улучшение жилищных условий и прочее).
Все это могут позволить лишь те предприятия,
которых среди прочих равных отличает конкурентное
преимущество, запас прочности и устойчивое развитие, стимулирование и поддержка со стороны государства.
И, соответственно, наоборот: эти отличия позволяют быть предприятию социально-ориентированным.
Но все-таки в настоящее время за отсутствием налаженного механизма по повышению социальной отдачи
бизнес-пространства в общество не все предприниматели готовы реализовывать полный социальный пакет,
но есть и такие, которые осуществляют социальное инвестирование, преследуя публичный резонанс.
В условиях рыночной экономики и экономической самостоятельности регионов приобретает особое
значение изучение региональной эффективности от
ведения хозяйственной деятельности субъектов малого предпринимательства на местах. Растет потребность регионов в рациональном использовании трудовых, финансовых, природных и материально-технических ресурсах, а также в повышении их отдачи
в экономику региона. Под повышением отдачи подразумевают прирост экономических показателей на
единицу вложения.
Следует отметить, что опыт зарубежных стран
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Рис. 4. Факторные и результирующие показатели
экономической эффективности деятельности малых предприятий

свидетельствует о том, что без государственной поддержки невозможно обеспечить развитие малого предпринимательства. Так, под государственной поддержкой следует понимать, с одной стороны, сознательное создание государственными структурами экономических и правовых условий, стимулов для развития и конкурентной стойкости малого предпринимательства, а с другой стороны, вложение в него материальных и финансовых ресурсов, которые, в свою
очередь, на начальных этапах должны носить либо
безвозмездный, либо льготный характер.
Для оценки экономической эффективности
субъектов малого предпринимательства предлагается
использовать следующие коэффициенты:
1) коэффициент общей эффективности:
К общ.э.эф =

ВРП СМП
,
ГП СМП + И ок .спм

(2)

где ВРПсмп — валовой региональный продукт,
созданный субъектами малого предпринимательства,
руб.;
ГПсмп — государственная поддержка субъектов малого предпринимательства, руб;
Иок смп — инвестиции в основной капитал
субъектов малого предпринимательства, руб.;
2) коэффициент эффективности государственной
поддержки субъектов малого предпринимательства:
К э.эф.гп =

ВРП СМП
.
ГП СМП

(3)

Также оценку эффективности можно производить по отраслям экономики и среднюю на единицу
субъектов малого предпринимательства.
Помимо коэффициентного метода, нами предлагается оценивать эффективность субъектов малого предпринимательства по факторным и результирующим показателям деятельности малых предприятий (рис. 4).
Таким образом, эффективность — это комплексная экономическая категория, которая отражает максимальную отдачу предпринимательской деятельности на единицу затрат или ресурсов.
Комплексная оценка эффективности включает в себя:
— выявление тенденций в динамике социальноэкономических показателей, характеризующих развитие субъектов малого предпринимательства и эффективность их деятельности;
— оценку вклада (доли) государственной поддержки в получение социально-экономического эффекта на всех уровнях (ВВП и валовой региональный
продукт, налоговые доходы бюджетной системы, доходы предприятий и др.);
— показатели социальных эффектов от поддержки субъектов малого предпринимательства [14].
Обобщение результатов оценки эффективности по
названным направлениям позволит дать ответы на вопросы: в какой степени государственная поддержка
является помощью для саморазвития малых предприятий и в какой степени она выступает формой патернализма, рассчитанного на краткосрочный эффект и
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не обеспечивающего в должной мере условий воспроизводства и жизнеспособности малого бизнеса.
Анализ ситуации в секторе малого предпринимательства демонстрирует, что именно малое предпринимательство стало одним из немногих растущих сегментов экономики, обеспечивающим отдачу вложенных средств и эффективное использование ресурсов.
Он вобрал в себя основную часть трудоспособного
населения, высвобождаемого из других секторов,
сглаживающих тем самым острые социальные проблемы [1].
Сегодня, пусть пока и декларативно, государство
признало: развитие малого и среднего бизнеса является важным фактором эффективной экономики, ведь
даже самая благоприятная для нас конъюнктура на
мировых сырьевых рынках способна обеспечить России лишь 3—4% ежегодного прироста ВВП. Объективно требуется 7—8%. Очевидно, что недостающие
3—4% должен как раз дать малый и средний бизнес.
Анализ экономической литературы, различных
отчетов, статистических материалов позволяет сделать
выводы о том, что в настоящее время развитие малого бизнеса в России сдерживают также такие факторы, как несовершенство законодательной базы, недоступность финансовых ресурсов, налоговый прессинг,
неразвитость новых финансовых технологий, отсутствие имущественной поддержки, а также административные барьеры. Это уже традиционно повторяющиеся из года в год причины.
Обеспечение устойчивости и повышения эффективности субъектов малого предпринимательства невозможно без новых, отражающих современную действительность законов и методических рекомендаций по организации и управлению этим сектором экономики.
Для обеспечения устойчивости субъектов малого предпринимательства необходимо руководствоваться системным подходом, учитывать внешние, внутренние и смешанные факторы, а также рассматривать
устойчивость внутреннего и внешнего характера.
Исследование показало, что кроме экономического эффекта результатом функционирования системы
малого предпринимательства в не меньшей степени
является также достижение высокого уровня социального эффекта, что будет способствовать ускоренному
формированию и развитию среднего класса, росту самозанятости населения, снижению безработицы и пр.
Для оценки экономической эффективности осуществлении государственной поддержки в отношении
эффективного развития малых предприятий в затратной части предлагается использовать показатели объемов государственной поддержки в стоимостном выражении и суммы инвестиций в основной капитал.
Предлагается определять размер малого предЕкономічний вісник Донбасу № 2 (20), 2010

приятия на базе классификации бизнес-структур, учитывая следующие составляющие: численность работающих, характеристика работающих, суверенитет
предприятия, отраслевая принадлежность, на основании их отчетных данных, а в случае осуществления нескольких видов деятельности предлагается использовать такой критерий, как максимальная прибыль. В этом случае размер предприятия можно определять согласно доли рынка, исключая таким образом олигархический бизнес, оценивать финансовые результаты деятельности предприятия, используя
следующие показатели: балансовая стоимость активов, объем реализации, причем при использовании
этих показателей следует исходить из эффективности работы предприятия.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
ВІТАЄМО
ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
ПОЧЕСНОГО ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН
УКРАЇНИ, АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ

МИКОЛУ ГРИГОРОВИЧА ЧУМАЧЕНКА
З 85-РІЧЧЯМ
1 травня 2010 р. виповнюється 85 років із дня
народження і 67 років трудової, наукової, педагогічної й громадської діяльності академіку НАН України,
доктору економічних наук, професору, Почесного
директору Інституту економіки промисловості НАН
України, Раднику Президії НАН України, Заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної
премії України в галузі науки і техніки Миколі Григоровичу Чумаченку.
М.Г. Чумаченко — видатний український учений в галузі економіки, відомий в Україні й далеко
за її межами як спеціаліст у питаннях управлінського
обліку й економічного аналізу, удосконалення методів
управління виробництвом, регулювання процесів
структурних перетворень в економіці, розробки теоретичних основ регіональної політики. Професійне
становлення М.Г. Чумаченка пройшло на Кутаїському автомобільному заводі, на якому він працював із
1949 р. після закінчення військової служби. Протягом дванадцятьох років він освоював економіку промислового виробництва, із яких сім років працював
головним бухгалтером заводу. Без відриву від виробництва в 1957 р. із відзнакою закінчив економічний факультет Тбіліського державного університету.
З 1961 р. діяльність М.Г. Чумаченка протягом 10 років
була пов’язана з Київським інститутом народного господарства. Тут він захистив кандидатську і докторську дисертації, набув досвіду педагогічної й науковоорганізаційної роботи, пройшов шлях від старшого
викладача до завідувача кафедри, від заступника декана до проректора інституту. На початку своєї наукової діяльності увага М.Г. Чумаченка була прикута
до складових інформаційної системи управління виробництвом — господарського обліку, економічного аналізу й автоматизованих систем управління виробництвом. Він обґрунтував нову класифікацію методів обліку й калькулювання собівартості продукції
в промисловості, методику нормативного обліку в
умовах автоматизації, систему внутрішньозаводського економічного аналізу, методику оцінки економічної ефективності АСУВ. Ним висунута, теоретично
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обґрунтована й методологічно розвинута ідея посилення ролі місцевих органів в управлінні економікою регіону, широкого залучення наукового потенціалу для розробки й реалізації регіональних цільових
комплексних програм. Ці фундаментальні наукові досягнення покладені в основу формування і впровадження механізму регіонального управління в Україні
і відзначені премією Академії наук України ім.
А.Г. Шліхтера. Цією же премією відзначені й виконані вченими інституту під керівництвом М.Г. Чумаченка цикли робіт з удосконалення управління суспільним виробництвом (1982 р.) і економікою регіону (з 1987 р. і до сьогодні). Багато уваги у своїх
дослідженнях учений приділяє проблемам науково-технічного розвитку підприємств і регіонів, економічним
проблемам автоматизації виробництва, прискоренню
інноваційних процесів у промисловості України. Результати цих досліджень відзначені премією Академії
наук України ім. М.І. Туган-Барановського, Державною премією України в галузі науки й техніки.
Узагальнивши дослідження з регіональної економіки, М.Г. Чумаченко уперше запропонував комплексний підхід до вирішення регіональних проблем,
визначивши структуру економіки регіону як наукової
дисципліни й обґрунтувавши окремі її розділи. Уперше було запропоновано концепцію регіональної політики (1992), достоїнством якої є системний підхід,
тобто регіональна політика розглядається не тільки в
економічному аспекті, а й соціальному, екологічному,
науково-технічному, гуманітарному, національному,
демографічному.
Результати наукових пошуків М.Г. Чумаченка
відбиті в більш ніж 800 наукових працях, серед яких
70 — індивідуальні і колективні монографії. Працям
ученого властиві глибина й переконливість теоретичних узагальнень, тісний зв’язок із виробництвом. Його
наукова діяльність характеризується глибокою ерудицією, цілеспрямованістю, принциповістю, систематичним пошуком у нових сферах економічної науки. Наукові праці і вся діяльність ученого щодо втілення їх у
життя є істотним внеском у вирішення проблем, по-

ставлених державою щодо удосконалення господарського механізму управління економікою.
Результати впровадження виконаних розробок у
виробництво експонувалися на вітчизняних і закордонних виставках. М.Г. Чумаченко нагороджений золотою медаллю (1980 р.) і дипломом пошани ВДНГ
СРСР (1986 р.), дипломом ВДНГ УРСР (1983 р.), премією Всесоюзного науково-економічного товариства
за кращу роботу з проблем управління виробництвом
(1984 р.). За систематичну участь у роботі Методологічної ради М.Г. Чумаченко нагороджений Почесною
грамотою Міністерства фінансів СРСР. У 1995 р.
М.Г. Чумаченку присвоєне почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України, у 1997 р. — почесне звання «Відмінник освіти України».
У 1987 році з ініціативи правління Республіканського науково-економічного товариства був створений
Республіканський клуб директорів промислових
підприємств, президентом якого обраний М.Г. Чумаченко. За цей час під його керівництвом у різних містах
України було проведено двадцять п’ять засідань клуба, на яких обговорювалися актуальні проблеми розвитку промислового виробництва.
Дослідницьку роботу М.Г. Чумаченко успішно
поєднує з науково-організаційною й громадською
діяльністю. З 1973 року він очолює Інститут економіки промисловості НАН України, у 1981 — 1982 роках — академік-секретар Відділення економіки НАН
України, у 1982 — 1995 роках — голова Донецького наукового центру НАН України, у 1983 — 1999 роках — член Президії НАН України. Як голова Донецького наукового центру НАН України М.Г. Чумаченко здійснював велику організаційну роботу з мобілізації наукових сил академічних і галузевих науково-дослідних установ і вузів на вирішення регіональних проблем. Протягом багатьох років — голова Наукової ради НАН України з проблем удосконалення планування й управління суспільним виробництвом; член Методологічної ради бухгалтерського
обліку при Міністерстві фінансів України, член секції
соціогуманітарних наук Комітету державних премій
в галузі науки й техніки; член Центрального правління Президії Спілки економістів України. Був членом
Комітету державних премій України в галузі науки й
техніки при Кабінеті міністрів України, членом Секції
економіки Комітету Ленінських і Державних премій
у галузі науки й техніки при Раді Міністрів СРСР, до
сьогодні є членом секції соціальних і економічних
наук Комітету державних премій України в галузі науки і техніки.
М.Г. Чумаченко є Головою редакційної ради науково-практичного часопису «Економіка промисловості» та наукового журналу «Вісник економічної на-

уки України» і членом редколегій ще дев’ятьох наукових часописів.
З ініціативи М.Г. Чумаченка створено асоціацію
«Академія економічних наук України», у якій він обраний президентом, а також Українську асоціацію регіональних наук, що ввійшла до складу відповідної
Європейської асоціації. Він обраний дійсним членом і
членом президії Академії екологічних наук України,
Академії підприємництва і менеджменту, Академії акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург), Міжнародної
Економічної Академії «Євразія».
Значною мірою успіхи Інституту економіки промисловості НАН України обумовлені тим, що протягом усього періоду керівництва інститутом М.Г. Чумаченко спирався на творчу молодь. Для вирішення
актуальних проблем він створював молодіжні творчі
колективи. Про результативність такого підходу
свідчить той факт, що п’ять молодіжних колективів
(11 чоловік) були нагороджені преміями для молодих
учених, медаллю Академії наук України. За роботу з
молодими вченими М.Г. Чумаченко нагороджений
Ювілейним Знаком ЦК ЛКСМУ (1979 р.), премією
ЦК ЛКСМУ і Міністерства вугільної промисловості
УРСР в галузі науки і техніки (1975 р.), дипломом ЦК
ВЛКСМ, Державного комітету СРСР з науки і техніки
й Центральної ради ВТВР із присвоєнням звання лауреата Всесоюзного огляду науково-технічної творчості
молоді (1987 р.). Фундаментальні й практичні результати наукових досліджень М.Г. Чумаченка впроваджені на багатьох підприємствах і об’єднаннях, у різноманітних галузях промисловості, використовуються
органами законодавчої й виконавчої влади та стимулюють процес побудови державності в Україні.
Багато сил віддає М.Г. Чумаченко підготовці наукових кадрів. Серед його учнів 33 доктора і 41 кандидат наук. В інституті під його керівництвом із 1976 р.
працює вперше сформована в Донбасі спеціалізована
вчена рада по захисту дисертацій на присудження вченого ступеня доктора економічних наук. Одночасно
він професор кафедри обліково-фінансового факультету Донецького державного університету, із 1992 р.
— завідувач кафедри фінансового менеджменту Донецької державної академії управління, з 1999 р. —
завідувач кафедри обліку й аудиту в кредитних і бюджетних організаціях Київського національного економічного університету, а з 2006 р. — завідувач кафедри економічної теорії Донецького університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського.
М.Г. Чумаченко — активний учасник суспільнополітичного життя. Обирався депутатом Верховної
Ради УРСР, Донецької обласної Ради народних депутатів, членом Центральних і Українських республіканських комітетів профспілки робітників освіти, вищої
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школи й наукових установ, інших громадських організацій. У жовтні 1990 р. М.Г. Чумаченко призначений членом Комісії з розробки нової Конституції незалежної України. Неодноразово представляв науку за
кордоном, входив до складу делегації України на VII
спеціальній сесії Генеральної Асамблеї ООН, представляв Україну в комісії ООН по транснаціональних корпораціях, запрошувався консультантом Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), брав участь в організації й проведенні спільних досліджень із науковими установами
США, Канади, Китаю, ФРН і інших країн Європи.
Академік НАН України М.Г. Чумаченко — учасник Великої Вітчизняної війни. У листопаді-грудні 1943
року в складі військ 4-го Українського фронту брав
участь у боях при форсуванні Дніпра під Херсоном.
Був поранений. За бойові заслуги й самовіддану працю нагороджений орденами Жовтневої Революції,
Вітчизняної війни I ступеня, Трудового Червоного
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Прапора, медаллю «За бойові заслуги» і багатьма іншими медалями, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради України, Знаком «Шахтарська Слава» I, II і
III ступеня, орденом «За заслуги» III ступеня, золотою медаллю «Іван Якович Франко», золотою медаллю М.І. Туган-Бурановського Академії економічних
наук України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України, Почесною грамотою ВАК, Відзнакою НАН України «За наукові досягнення».
Свій ювілей Ви, Миколо Григоровичу, зустрічаєте
в розквіті творчих задумів, продовжуючи плідну науково-дослідну роботу, скеровуючи всю свою енергію
на вирішення найважливіших проблем, що стоять сьогодні перед економічною наукою і практикою.
Щиро бажаємо Вам, Миколо Григоровичу, міцного здоров’я, бодьорості духу, сімейного благополуччя, творчої наснаги, оптимізму, нових ідей і звершень.
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ЗАСТУПНИКУ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ НАН
УКРАЇНИ, АКАДЕМІКУ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,
ЧЛЕНУ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ДОНБАСУ»
ДОКТОРУ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ

ІВАНУ ПЕТРОВИЧУ БУЛЄЄВУ — 70 РОКІВ!
Президія Академії економічних наук України
щиро вітає Вас із славним ювілеєм — 70-літтям з дня
народження! Іван Петрович Булєєв має ґрунтовний
досвід роботи на виробництві — у кольоровій та соляній галузях промисловості. Визнаний фахівець з
економіки й фінансування великих підприємств.
Наукова діяльність доктора економічних наук, професора Булєєва І.П. з 1974 року до сьогодні пов’язана з
Інститутом економіки промисловості НАН України, коли
він став пошукувачем наукового ступеня кандидата економічних наук. У 1979 р. у НДІ праці (м. Москва) захистив кандидатську дисертацію, у 1993 р. в Інституті економіки промисловості НАН України захистив докторську
дисертацію. З 2001 р. Булєєв І.П. — штатний працівник
відділу, з 2002 р. — завідувач відділу, головний науковий
співробітник, з 2003 р. — заступник директора.
Наукові інтереси: інституціональна економіка, економічні теорії, середній клас в суспільстві і його формування на підприємстві, мотивація й соціальна відповідальність малого, середнього і крупного бізнесу,
співвідношення бізнесу і влади, інвестиційний та інноваційний розвиток підприємств, трансакційні витрати;
підготовка кадрів вищої кваліфікації. Булєєв І.П. вражає своїм підходом до роботи, енергією, націленістю
на дослідження нових напрямів, надзвичайною глибиною вивчення й розуміння предмета.
На сьогоднішній день Булєєв І.П. має понад 290
наукових публікацій, з яких 5 — це індивідуальні монографії, понад 30 — монографії у співавторстві. Із
1996 р. Булєєв І.П. — член спеціалізованої вченої ради
із захисту докторських дисертацій в Інституті економіки промисловості НАН України та Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків). Понад 5 років Булєєв І.П. активно й
продуктивно працював експертом ВАК.
Багато часу і сил віддає Іван Петрович підготовці
аспірантів і докторантів. Під його керівництвом було
захищено 5 докторських і 9 кандидатських дисертацій.
Не буде помилковим стверджувати, що всі дисертації
за фахом «Економіка і управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)», що захищаються в
спецраді Інституту, проходять професійну експертизу

Булєєва І.П. Оцінки пошукувачів, їх подяка за допомогу в критичному осмисленні їх робіт, свідчать про
культуру, знання, глибоке розуміння Іваном Петровичем процесів, що відбуваються, причин, що їх породжують, розвитку способів вирішення протиріч.
Професор Булєєв І.П. є редактором щорічної
спеціалізованої наукової збірки, що видається в ІЕП
НАН України, заступником головного редактора наукового журналу НАН України «Економіка промисловості», членом редколегій журналів і вісників: «Прометей» (м. Донецьк), Бізнес-інформ (м. Харків),
Вісник Національного гірничого університету
(м. Дніпропетровськ), Вісник Донецького університету
економіки і права (м. Донецьк), Економічний вісник
Донбасу (м. Луганськ).
За ці роки Ви пройшли славний трудовий шлях,
працюючи гірничим майстром Часов-Ярського комбінату вогнетривких виробів, очолювали міську комсомольську організацію і вже більше двадцяти років займаєтеся науковою діяльністю, працюючи в різних науково-дослідних інститутах, обрані академіком Академії
економічних наук України. Це роки активного, плідного й вірного служіння економічній науці і підготовці
кадрів, де Ви, як завжди, продовжуєте важкий організаторський пошук і реалізацію всього нового в науці.
Скрізь, де б Ви не працювали, Вас відрізняє виняткова працьовитість, розуміння поставлених проблем, наполегливість в їх вирішенні, чуйність і особлива увага до людей.
І зараз Ви зустрічаєте свій ювілей в прекрасній
науковій і фізичній формі. Завжди доброзичливий
співбесідник, вдумливий і терплячий колега і керівник, добрий і чуйний товариш.
У день Вашого Ювілею ми раді бачити Вас, як
завжди, енергійним і бадьорим, мудрим і прозорливим, повним творчих планів, націлених на майбутнє.
Редколегія журналу «Економічний вісник Донбасу» щиро бажає Вам, шановний Іване Петровичу, міцного здоров’я, сімейного щастя, благополуччя, великих
творчих успіхів, оптимізму, нових ідей і звершень.
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