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НАУКОВІ СТАТТІ

А. Т. Кучер, В. А. Кучер

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Інвестиційна стратегія підприємства повинна бути орі-
єнтована на довгострокові цілі і реалізовуватися у процесі
поточної господарської діяльності за допомогою відбору
відповідних інвестиційних проектів і програм. Формування
інвестиційної стратегії підприємства являє собою складний
творчий процес, що засновується на прогнозуванні окре-
мих умов здійснення інвестиційної діяльності і кон’юнкту-
ри інвестиційного ринку як загалом, так і в розрізі окремих
його сегментів. Ця стратегія завжди формується в рамках
загальної стратегії економічного розвитку, узгоджується з
нею за цілями, етапами, термінами реалізації.

Проблеми підготовки нових очисних вибоїв присвя-
чено багато робіт сучасних учених-економістів, серед ос-
новних з них окремо треба виділити роботи [1; 2; 3]. Про-
те часто в цих та інших роботах переважно акцентується
увага лише на теоретичних дослідженнях авторів і вони
закінчуються постановкою проблеми і визначенням на-
прямів необхідних для вирішення задач. У роботах [4; 5]
справедливо визначається, що вплив капітальних вкла-
день на стабільність роботи шахт є дуже високим.

Це свідчить про необхідність розробки дійсного
прикладу інвестиційного проекту, який міг би стати
основою для подальших розробок із уповільнення
економічного спаду вугільної промисловості.

Більшість шахт Донбасу зараз є збитковими вуг-
ледобувними підприємствами. Проте є серед них і такі,
що в складних економічних умовах є прибутковими і
видобувають великий об’єм вугілля. Такі шахти ма-
ють достатню кількість грошових коштів, що необхідні
для підготовки нових очисних вибоїв.

Метою статті є розробка і аналіз інвестиційно-
го проекту з технічного переозброєння підприємства
на основі аналізу виробничих можливостей процесів
і ланок виробництва.

ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” є добре розвину-
тим, високо механізованим підприємством, що пос-
тійно удосконалює свою матеріальну базу, вкладаючи
засоби в нову техніку і технологію.

Згідно програми гірничих робіт ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” у роботі знаходиться 6 очисних
комплексно-механізованих вибоів. Щорічно підприє-

мство вводить два нових комплексно-механізованих
вибої замість що вибувають, а також у даний час веде
підготовчі роботи по розробці нового шару.

Фронт очисних робіт ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” не є стримуючим чинником росту виробничої
потужності підприємства і дозволяє добувати 4 млн
тон вугілля за рік. Фронт підготовчих робіт ОП „Шах-
та ім. О. Ф. Засядька” дозволяє збільшити видобуток
вугілля до 4 млн. тон вугілля в рік.

Шахта „ім. О. Ф. Засядька” цілком конвеєризо-
вана, пропускна здатність конвеєрного транспорту
складає 2650 тис. тон вугілля в рік, що не задоволь-
няє технологічним можливостям шахти.

Пропускна здатність вугільного підйому ОП
„Шахта ім. О. Ф. Засядька” складає 1400 тис. тон ву-
гілля в рік, що не задовольняє технологічним можли-
востям шахти і є стримуючим чинником росту вироб-
ничої потужності підприємства.

Таким чином, основними напрямами технічного
розвитку ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” є:

1) підтримка і розширення діючого фронту очис-
них робіт;

2) підтримка і розширення діючого фронту підго-
товчих робіт;

3) збільшення пропускної здатності конвеєрного
транспорту;

4) збільшення пропускної здатності підйому.
В даний час ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” реа-

лізує інвестиційний проект по введенню в експлуата-
цію двох комплексно-механізованих очисних вибоів
по шарі l4 замість очисних вибоїв, що вибувають, а
також веде підготовчі роботи по розробці нового шару.

Очисні вибої передбачається обладнати новими
високо продуктивними механізованими комплексами
3МКД-90. Склад і вартість механізованих комплексів
3МКД-90 приведений у таблиці 1.

Вартість устаткування складе 15 млн грн. Упро-
вадження даного комплексу, по розрахунках фахівців
ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”, дозволить діставати
дохід у розмірі 3 млн. грн. щорічно. Термін реалізації
проекту починається з 2011 р.

УДК 624.191.5:338.27
А. Т. Кучер,

професор, кандидат технічних наук,
В. А. Кучер,

доцент, кандидат економічних наук,
Донецький національний технічний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ
ШАХТ ДОНБАСУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЇХ ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
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А. Т. Кучер, В. А. Кучер

ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” постійно онов-
лює парк прохідницьких машин. У 2011 р. планується
закупити два прохідницьких комбайни 4ПП2М варті-
стю 1200 тис. грн кожний.

Таким чином, основними заходами щодо техні-
чного переозброєння основних виробничих процесів
є: за фронтом очисних робіт — введення в лад двох
нових комплексно-механізованих очисних вибоїв, за
фронтом підготовчих робіт — відновлення парку про-
хідницьких комбайнів.

Одним із найбільше вагомих „вузьких місць” про-
цесу видобутку вугілля ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”
є пропускна здатність головного скіпа, встановленого в
скіповому стовбурі №1. Низька пропускна здатність скіпа
зв’язана з його технічною відсталістю, тому що стовбур
був обладнаний у 1958 р., а потім переустаткований у
1971 р. Крім того стовбур і навколостовбуровий двір
обрію 529 м вимагають капітального ремонту, що також
утрудняє підйом вугілля. Також у даний час підйом пра-
цює по 20 годин на добу, що ще більш збільшує стан
кріпи й арміровки стовбура, завантажувальних камер.

В даний час ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” веде
роботи по збільшенню продуктивності головного шах-
тного підйому.

Для збільшення продуктивності підйому необхі-
дно виконати комплекс робіт з передачі частини гірської
маси породними скіпами:

— закінчити будівництво і ввести в експлуатацію
новий комплекс чищення зумпфа скіпового стовбура №1;

— закінчити будівництво і ввести в експлуатацію
комплекс східного стовбура, що подає повітря, з по-
родним комплексом;

— перекріпити камеру вугільного завантаження
скіпового стовбура №1;

— перекріпити камеру породного навантаження
з її розширенням під 15-ти тоні скіпи;

— замінити піднімальну машину вугільного
підйому скіпового стовбура №1 НКМЗ-2*6*3,5 на
МПБ-6,3-3,15-3,15;

— замінити піднімальну машину породного
підйому скіпового стовбура №1 НКМЗ-2*6*2,4 на
МПБ-6,3-3,15-3,15;

— побудувати бункер, що акумулює, на 1000 тон;
— пройти 110 м гірських вироблень в навколос-

товбуровому дворі для передачі вугілля на породні скіпи;
— зробити реконструкцію перевантажувальної

станції для передачі вугілля на ЦЗФ від породних скіпів;
— замінити породні скіпи УСН-9,4 на скіпи СК-

90-17,5 м3 на підйомі скіпового стовбура №1;
— замінити скіпи СК-75-12,5 м3 на скіпи СК-

90-17,5 м3 на підйомі скіпового стовбура №1.
Вартість робіт із підвищення продуктивності скла-

де 85 млн грн. Термін виконання робіт — 2011-2013 рр.
Після виконання робіт підвищенню продуктив-

ності шахтного підйому ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядь-
ка” його продуктивність складе 16300 тон вугілля на
добу 4600 тис. тон вугілля в рік.

Оцінка ефективності інвестицій у розширення
підприємства підприємства повинна проходити відпов-
ідно до вимог фінансового й економічного аналізу. Так
як інвестування з фінансової й економічної точок зору
є довгостроковим вкладенням економічних ресурсів з
метою створення й одержання чистого прибутку в май-
бутньому, при цьому головним аспектом є перетворен-
ня фінансових ресурсів у продуктивні активи.

Головним критерієм фінансового аналізу інвестицій-
них проектів є прибуток на вкладений капітал. Але тому що
промислове інвестування є не тільки довгостроковим вкла-

Найменування комплектуючих Од. ізм . Кількість Вартість, тис. 
грн. 

Комбайн вугільний 1ГШ-68 шт. 1 430 
Механізована крепь  3КД-90 секц. 230 9175 
Скребковй конвеєр СП-301 з навісним устаткуванням м. 240 1560 
Перевантажувач  КСП-2 шт. 1 170 
Живильник ПК-1 шт. 1 150 
Стрічковий конвеєр 2ЛПТ-1000 м. 1500 800 
Стрічка транспортерна РТЛТВ-1500 м. 3000 1500 
Насос дільничний ЦНС-1 шт. 1 25 
Комбайнова лебідка СПК шт. 1 12 
Бур БУЭ-1 шт. 6 18 
Маслостанція  СНТ-32 шт. 1 150 
Породонавантажувальна машина 2ПНД-2 шт. 1 160 
Закладна установка 3ДО-03 шт. 1 180 
Електрообладнання, АУК, АУС   320 
Кабельна продукція    350 
Разом :   15000 

 

Таблиця 1
Склад і вартість механізованого комплексу 3МКД-90
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денням економічних ресурсів, але перетворенням фінансо-
вих ресурсів у продуктивні активи, прибуток на вкладений
капітал є не єдиним критерієм оцінки інвестицій.

За нашими розрахунками, що ґрунтуються на
основі рекомендацій робіт [6; 7; 8; 9], вартість робіт із
підвищення продуктивності шахтного підйому ОП
„Шахта ім. О. Ф. Засядька” складе 85 млн. грн. Дже-
рело засобів — власні засоби з фонду розвитку підприє-
мства. Термін реалізації проекту — 2011-2013 р. У ви-
падку реалізації проекту в повному обсязі проект, по
розрахунках фахівців ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”,
буде приносити доход у розмірі від 15 млн. грн. у пер-
ший рік реалізації проекту до 30 млн грн у рік після
реалізації проекту в повному обсязі.

Динаміка грошових потоків проекту по підвищен-
ню продуктивності шахтного підйому ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” представлена на рис. 1.

Як видно з розрахунків, інвестиційний проект ОП
„Шахта ім. О. Ф. Засядька” збільшення продуктивності
головного шахтного підйому скіпового стовбура №1
цілком окупить витрати на свою реалізацію в плині 6 років
і буде щорічно приносити дохід у розмірі 30 млн грн.

Рентабельність інвестицій у збільшення продуктив-
ності головного шахтного підйому ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” складе 25%. Внутрішня норма рен-
табельності — 44%. Щорічний аннуітет складе 5 млн грн.

Динаміка приведених витрат, приведених доходів
і чистої дисконтованої вартості проекту збільшення про-
дуктивності головного шахтного підйому ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” представлена на рис. 2.

Інвестиційний проект ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” уведення двох нових комплексно-механізо-
ваних очисних вибоїв на ш. l1 замість очисних ви-
боїв, що вибувають, припускає покупку і монтаж двох
механізованих комплексів 3КД-90 вартістю 15 млн

грн. Упровадження даного комплексу, по розрахун-
ках фахівців підприємства, дозволить одержувати до-
ход у розмірі 5 млн грн. щорічно. Термін реалізації
проекту вересень 2011 р. — січень 2020 р.

Динаміка грошових потоків проекту ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” уведення двох нових комплекс-
но-механізованих очисних вибоїв на ш. l1 замість очис-
них вибоїв, що вибувають, представлена на рис. 3.

За результатами виконаних нами розрахунків вид-
но, що інвестиційний проект ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” введення двох нових комплексно-механізова-
них очисних вибоїв замість очисних вибоїв, що вибу-
вають економічно ефективний. Рентабельність інвестицій
складе 21%, внутрішня норма рентабельності — 41%.
Строк окупності проекту складе 6 років. Щорічне над-
ходження засобів (аннуітет) складе 1,5 млн грн.

Динаміка показників економічної ефективності
проекту ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” уведення двох
нових комплексно-механізованих очисних вибоїв
представлена на рис. 4.

ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” уведення двох
нових комплексно-механізованих очисних вибоїв
замість очисних вибоїв, що вибувають.

Інвестиційний проект ОП „Шахта ім. О. Ф. За-
сядька” з відновлення парку прохідницьких машин ви-
магає витрат у 2400 тис грн для закупівлі двох про-
хідницьких комбайна 4ППП2М вартістю 1200 тис. грн.
кожний. Упровадження даних комбайнів дозволить
одержувати доход у розмірі 800 тис грн щорічно.
Термін реалізації проекту — 2009 р.

Динаміка грошових потоків проекту по віднов-
ленню парку прохідницьких машин ОП „Шахта
ім. О. Ф. Засядька” представлена на рис. 5.

У результаті розрахунків ясно, що інвестиційний про-
ект ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” відновлення парку
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Рис. 1. Динаміка грошових потоків проекту по підвищенню продуктивності шахтного підйому
ОП „Шахта „ім. О. Ф. Засядька”.



7
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

А. Т. Кучер, В. А. Кучер

прохідницьких комбайнів економічно ефективний. Рента-
бельність інвестицій складе 17%, внутрішня норма рента-
бельності — 38%. Інвестиції у відновлення парку про-
хідницьких комбайнів ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” окуп-
ляться у плині 7 років. Щорічні надходження від реалізації
проекту (аннуітет) складуть 100 тис. грн. на рік.

Динаміка показників економічний ефективності
проекту ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” відновлення
парку прохідницьких комбайнів представлена на рис. 6.

Таким чином, усі інвестиційні проекти ОП „Шах-
та ім. О. Ф. Засядька” економічно ефективні як у ко-
роткостроковому, так і довгостроковому періодах і
окуплять свої витрати і будуть приносити прибуток у
плині перших 5-7 років із моменту початку реалізації.

Зведені дані про економічну ефективність інвес-
тиційних проектів ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” по
технічному переозброєнню виробництва представлені
в таблиці 2.

Як видно, найбільш рентабельні інвестиції в нову
техніку для очисних робіт, але без інвестицій у
збільшення пропускної здатності головного шахтно-
го підйому, не мають змісту. Таким чином, усі проек-
ти по технічному переозброєнню процесів виробницт-
ва ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька” взаємозв’язані й
повинні реалізовуватися комплексно.

Висновки. Прийняття рішень інвестиційного ха-
рактеру, як і будь-який інший вид управлінської діяль-
ності, засновується на використанні різних формалізо-
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ваних і неформалізованих інструментах і методах оцін-
ки інвестиційних проектів. Одним із самих поширених
інструментів є складання бізнес-плану. На гірничих
підприємствах Донбасу необхідно розробляти й впро-
ваджувати в практичну реалізацію перспективні плани
інвестиційної діяльності. Такі бізнес-плани повинні пе-
редбачувати отримання прибутку, а також збереження
(збільшення) обсягів виробництва, або зниження со-
бівартості та скорочення збитків. Таким чином ми ба-
чимо, що економічне значення такого документу є вкрай
важливим в сучасних умовах господарювання.
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ция и конкурентоспособность угледобывающих пред-
приятий / М. Вирула. — М. : Изд-во Москов. гос. гор-
ного ун-та, 2004. — 124 с.

Кучер А. Т., Кучер В. А. Обґрунтування на-
прямів технічного переозброєння вугледобувних
шахт Донбасу на основі аналізу їх виробничих
можливостей

Обґрунтовано необхідність вдосконалення інвести-
ційних методів планування на вугледобувних підприєм-
ствах. Представлено методику планування інвестиційного
проекту по технічному переозброєнню виробництва та
підготовки нових виїмкових полів до експлуатації.

Ключові слова: шахта, переоснащення, виробни-
ча потужність, відтворення гірничих робіт, чиста до-
дана вартість, інвестиційний проект, очисні вибої.

Кучер А. Т., Кучер В. А. Обоснование направ-
лений технического перевооружения угледобыва-
ющих шахт Донбасса на основе анализа произ-
водственных возможностей

Обоснованно необходимость совершенствования

инвестиционных методов планирования на угледобы-
вающих предприятиях. Представлена методика пла-
нирования инвестиционного проекта по техническо-
му перевооружению производства и подготовки но-
вых полей к эксплуатации.

Ключевые слова: шахта, переоснащение, произ-
водственная мощность, воспроизведение горных ра-
бот, чистая добавленная стоимость, инвестиционный
проект, очистительные забои.
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Grounded necessity of perfection of investment methods
planning on mines. The method of planning investment project
is presented on the technical rearmament of production and
preparation of the new fields to exploitation.

Keywords: mine, production capacity, reproduction
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Рис. 6. Економічна ефективність інвестиційного проекту ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”
відновлення парку прохідницьких комбайнів

Таблиця 2
Економічна ефективність інвестиційних проектів ОП „Шахта ім. О. Ф. Засядька”

з технічного переозброєння виробництва

Найменування проекту 
Накопиче-
ний прибу-
ток, тис. грн. 

Чиста дис-
контована 
вартість, 
тис. грн. 

Аннуітет, 
тис. грн. 

Рентабель-
ність інвес-
тицій, % 

Внутрішня 
норма рен-
табельності, 

% 
Уведення  двох нових комплексно-
механізованих очисних вибоїв за-
мість, що вибувають 

60 000 6 171 1 535 21% 41% 

Відновлення  парку прохідницьких 
машин 

5 200 415 103 17% 38% 

Збільшення  пропускної  здатності 
головного шахтного підйому 

185 000 19 771 4 919 26% 44% 
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Актуальною проблемою сучасної української
економіки є зниження техногенного навантаження на
довкілля. Рівень технологій виробництв, що функціо-
нують на промислових підприємствах, а також сучас-
ний стан основних виробничих засобів багатьох
підприємств ще не повністю відповідає вимогам еко-
логізації виробництва. Пояснюється це тим, що заста-
ріле обладнання має в середньому по області ступінь
зносу на кінець 2008 року 54,2% [1, с. 31]. А крім
цього, природокористування минулих років не в на-
лежному вигляді, значний дефіцит коштів на переоз-
броєння виробництва і досить недостатнє впроваджен-
ня прогресивних екологічно безпечних технологій при
одночасному впливі перерахованих факторів створи-
ли загострення екологічної кризи. І ось саме тому
щорічно в атмосферу надходить значна кількість різно-
манітних шкідливих речовин.

Підприємства важкої промисловості є не-
від’ємною частиною галузевої структури регіонів ма-
ють високу енерго- та ресурсоємність, що перевищує
середньосвітові значення за першим показником у 6-
9 разів, а за другим — у 2-3 рази [2, с. 32]. І це спри-
чинило значне виснаження ресурсного потенціалу ре-
гіонів, значно висока відходоємність та екологічна
шкідливість виробничих процесів визначають надзви-
чайно високі рівні антропогенного навантаження на
довкілля та населення.

Оскільки концепція сталого розвитку передбачає
паралельне вирішення проблем економічного та соц-
іального, екологічного характеру то вона має особли-
ву актуальність для держави в цілому та її регіонів.
Характерні ознаки технологічної кризи господарського
комплексу нашої держави створюють гостру не-
обхідність формування стратегії та механізмів виходу
з цієї ситуації, основи їх повинні базуватись на інтег-
рації економічного, екологічного та соціального роз-
витку.

Основи практичного забезпечення досягнення
екологічного безпечного розвитку на загальнодержав-
ному і регіональному рівнях потребують глибокого
теоретичного аналізу, осмислення та розробки мето-
дологічних основ визначення та проведення заходів,
що попереджують кризові екологічні ситуації.

Вивчення означених проблем приділяли багато
уваги вітчизняні науковці: З. В. Герасимчук,
А. О. Олексюк, В. М. Трегобчук, Б. М. Данилишин,
С. І. Дорогунцов, А. М. Федорищева, М. А. Хвесик
та інші. [2 — 6]. Кожний з них наголошував на різних
аспектах розробки стратегії та механізмів реалізації її
для забезпечення екологічної безпеки. При цьому не-
достатньо проводився аналіз статистичних показників,
що описували стан навколишнього природного сере-
довища регіону на момент аналізу.

Мета даної статті — попередній аналіз показників,
що описують екологічний стан навколишнього сере-
довища Донецької області на момент його вивчення,
для визначення напрямків попередження екологічної
кризи.

Виробничі потужності по території України роз-
міщені нерівномірно і завдяки цьому формується не-
рівномірне антропогенне навантаження на атмосфер-
не повітря деяких регіонів. Підтверджується це тим,
що в 2008 році у Чернівецькій області викиди шкідли-
вих речовин здійснювало 161 підприємство, а в До-
нецькій — 1141. Також обсяг викидів забруднюючих
речовин та парникових газів на один квадратний кіло-
метр складав 0,4 т. у Херсонській області і 57,8 т. — у
Донецькій області [7, с.4].

Не змінилась ситуація в лідерстві України і в 2009
році, у Донецькій області найбільше підприємств, які
мали викиди шкідливих речовин в повітря від стаціо-
нарних джерел —1107 одиниць. А обсяг викидів заб-
руднюючих речовин на квадратний кілометр території
від стаціонарних джерел склав в області 57,1 т.
(Рівненська область 2,6 т.)[8, с.5]. І у розрахунку на
одну особу в Рівненській області викиди шкідливих
речовин складають 45,9 кг, а в Донецькій — 337,5 кг.

Донецька область є одним із провідних індустрі-
альних регіонів країни і саме тому належить до
найбільш напружених у екологічному плані. Досить
висока концентрація промислового виробництва і
транспортної інфраструктури та ще й досить висока
щільність населення в Донецькому регіоні сприяли
створенню величезного навантаження на біосферу, що
— найвище в Україні. На території Донецького регіо-
ну, що становить 4,4% площі країни, зосереджена
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майже шоста частина основних засобів промисловості
держави, дві третини якої припадає на екологічно не-
безпечні виробництва видів економічної діяльності
металургія та добування паливо-енергетичних корис-
них копалин, а також виробництво електроенергії і
виробництво коксу. За обсягами забруднення атмос-
фери підприємства саме цих видів економічної діяль-
ності чинять найбільш негативний вплив на довкілля.
Проведемо попередній аналіз екологічного стану на-
вколишнього середовища області з метою визначен-
ня необхідності проведення діагностики екологічного
стану навколишнього середовища області.

Динаміка щорічних викидів забруднюючих ре-
човин в атмосферу області, що становить 23,5% за-
гального їх обсягу по Україні, відображена в таблиці
1 [8, с.5].

Наявність небезпечних відходів у спеціально
відведених місцях або об’єктах, а також на території
підприємств на кінець 2009 року склала 30,4% обся-
гу цього виду забруднюючих речовин.

Відзначаючи те, що стан повітряного басейну в
Донецькому регіоні є однією з найгостріших проблем,
слід наголосити, що це є наслідком становлення і роз-
витку промисловості. При будівництві промислових

об’єктів екологічному аспекту не приділялося належ-
ної уваги.

Проведемо аналіз показників, що описують тех-
ногенне навантаження на навколишнє природне сере-
довище в процесі виробничої діяльності підприємств,
у результаті якої здійснюється надходження шкідли-
вих речовин в атмосферу.

Надходження основних забруднювачів навколиш-
нього природного середовища відображені в таблиці
2 такими показниками [8, с.28].

Сформовані ряди показників свідчать про те, що
в динаміці не відбувається значних змін, крім 2009 року.

Одержані показники таблиці 2 дають можливість
обрахувати середні показники на квадратний кіло-
метр та на одну особу, що описують Донецьку об-
ласть (табл. 3).

Окремлюються лише показники 2009 року, що
відзначаються зниженням за абсолютним значенням у
зв’язку зі спадом обсягів промислового виробництва.

Протягом 2009 року в атмосферу від стаціонар-
них джерел забруднення надійшло 1299,8 тис. т. шкідли-
вих речовин, що складає 33,1% всіх викидів по Ук-
раїні [8, с. 28]. У порівнянні з 2008 роком обсяги змен-
шились на 233,6 тис. т. (15,2%). Це пояснюється тим,

Таблиця 1
Надходження забруднюючих речовин у довкілля Донецької області

  2005 2006 2007 2008 2009 

     Надходження  забруднюючих речовин        
     — у атмосферу, тис. т 1863,0 1861,1 1871,2 1767,2 1513,3 
     — у поверхневі водойми, млн. м3  1196,0 3481,4 1967,9 1758,2 1232,0 
     — у земельні ресурси, тис. т. 66,1 156,6 203,4 337,9 47,0 
     Із розрахунку на 1 особу       
     — у атмосферу, кг 401 404 410 391 339 
     — у поверхневі водойми, м 3    257 756 432 389 275 
     — у земельні ресурси, кг  14 34 45 75 11 
 

Таблиця 2
Показники забруднення навколишнього природного середовища Донецької області за 2005 — 2009 роки

 2005 2006 2007 2008 2009 

      Викиди шкідливих речовин до атмосфер-
ного повітря від стаціонарних джерел, тис. т. 

 
1638,1 

 
1659,7 

 
1653,4 

 
1533,4 

 
1299,8 

      Забруднення водних ресурсів  через ски-
дання забруднених зворотних вод, млн. куб. м 

     

       Усього   735 1374 1438 1544 1232 
       Без очищення 138 780 836 64 17 
       Недостатньо очищених 597 594 602 550 514 
     Забруднення земельних ресурсів       
    Утворення  відходів І-ІІІ класів небезпеки, 
тис. т. 

675,5 700,3 807,1 642,6 188,7 

    Наявність небезпечних відходів на території 
Донецької області на кінець  року, тис. т 

7270,1 6347,6 6182,8 6515,2 6331,8 
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що різке зниження обсягів виробництва вплинуло на
зниження обсягів викидів, але не відповідно темпам
зниження обсягів виробництва (21,8%). Різниця між
цими показниками пояснюється недостатньою ефектив-
ністю очисних споруд та зниженням фінансування за-
ходів по охороні атмосферного повітря. Витрати на ці
заходи протягом 2009 року досягли 402,1 млн. грн.,
що склало 67,5% обсягу 2008 року, капітальні інвес-
тиції склали 206,8 млн. грн., тобто на 36,6 % менше
попереднього року. Також на 27,5% знизилися поточні
витрати підприємств і досягли лише 195,3 млн. грн.

Підприємства вугільної промисловості є основ-
ними забруднювачами повітря в регіоні, їх доповню-
ють металургійне виробництво та виробництво елект-
роенергії. Доля їх в загальному обсязі складає 93,1%
всього обсягу Донецької області. Найбільше забруд-
нення атмосфери чинять підприємства Маріуполя, що
складає більш ніж п’яту частину (21,8%) обсягів ви-
кидів Донецької області. Значний вклад роблять
підприємства Мар’їнського району (9,4%), м. Дебаль-
цевого (9,2%), Старобешівського району (8,1%),
м. Донецька (6,2%) та м. Харцизька (5,6%).

Підприємства викинули такі обсяги забруднюю-
чих речовин, що припадає на 1 особу 337,5 кг та 57,1
тонн на 1 квадратний кілометр. Але так як ці обсяги
менші в порівнянні з попередніми роками за рахунок
спаду обсягів виробництва, то їх неможливо співста-
вити з 2000 роком, так як показники 2008 року були
більшими ніж 2000 року.

Необхідно відзначити, що в 2009 році у 20 містах
та районах області, що складають п’яту частину тери-
торії і де мешкає більш двох третіх населення, викиди
шкідливих речовин у розрахунку на 1 км2 складали в
середньому 221 тонну, а це більш ніж в 4,5 рази пере-
вищує показник по області [8, с.8].

Але крім цього слід звернути увагу на те, що в
деяких регіонах області обсяги викидів забруднюю-
чих речовин у розрахунку на 1 км2 перевищують се-
редньообласний показник у десятки разів: у м.
Кіровське — в 169 разів, м. Жданівці — в 142 рази, в
111 разів — в Вугледарі, в м. Дебальцевому — в 64
рази, м. Добропіллі — в 38 разів, та м. Маріуполі — в
24 рази. [7, с.8]

Значний обсяг викидів забруднюючих речовин
становлять викиди транспортних засобів області, від
яких в повітря викидається кожна сьома тонна вики-
нутих у атмосферу забруднюючих речовин (233,8 ти-
сяч тонн). В порівнянні з 2000 роком (205,3) — зрос-
тання незначне, в той же час кількість автомобілів зрос-
ла а декілька десятків разів. А більш того в 15 містах
та районах області обсяги врахованих викидів транс-
портних засобів значно перевищують викиди від ста-
ціонарних джерел, серед них Дружківка — в 8,1 раза,
а Красний Лиман, Костянтинівка та Артемівськ —
відповідно у 5,8; 5 та 4,9 разів.

Значний обсяг викидів забруднюючих речовин
автомобільним транспортом належить м. Донецьку
(24,4%), м. Маріуполю — 10,8% та м. Макіївці-
(7,8%).

Наявність значних обсягів викидів забруднюю-
чих речовин і зумовлюють перевищення гранично
допустимих концентрацій більшості шкідливих речо-
вин у атмосферному повітрі, про що свідчать дані
Донецької обласної санітарно-епідемологічної станції.

Крім цього в області постійно існує проблема
забруднення водних ресурсів. У 2009 році загальний
обсяг скинутих у поверхневі об’єкти стічних вод склав
1232 млн. м3 , що на 20,2% менше, ніж у 2008 році.
Частка забруднених зворотних вод у загальному во-
довідведенні склала 43,1%, що свідчить про те, що в

Таблиця 3
Аналітичні показники забруднення навколишнього природного середовища

Донецької області за 2005 — 2009 роки

 2005 2006 2007 2008 2009 

    Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря 
від стаціонарних та пересувних джерелу розрахунку  
       на 1 кв. км території, т 
       на одну особу, кг   

 
 

70,3 
400,8 

 
 

70,2 
404,4 

 
 

70,6 
410,4 

 
 

66,7 
391,0 

 
 

57,1 
337,5 

     Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі 
водні об’єкти із розрахунку на одну особу, м3  

 
158 

 
299 

 
315 

 
136 

 
158 

     Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки в розра-
хунку 
      на кв. км  території, т 
      на одну особу, кг  

 
 

25,5 
145,4 

 
 

26,4 
152,2 

 
 

30,4 
177,0 

 
 

24,2 
142,2 

 
 

7,1 
42,1 

     Наявность небезпечних відходів із розрахунку 
     На 1 кв. км. території, т 
     На одну особу, т  

 
274,3 

1,6 

 
239,4 

1,4 

 
233,2 

1,4 

 
245,9 

1,4 

 
238,8 

1,4 
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розрахунку на одну особу області припадає 158 м3 , а
це в 4,2 рази більше, ніж в середньому по Україні
(38 м3) [8, с.11].

При цьому зазначимо, що разом зі стічними во-
дами у водоймища нашого регіону надходить значна
кількість забруднюючих речовин: сульфатів 606 (тис.т),
хлоридів (290 тис.т), нітратів (19 тис.т), нафтопродуктів
— 15 тис. т.

Зазначені фактори дають можливість відзначити,
що така ситуація із забрудненням водних ресурсів об-
ласті все більш ускладнює їх стан, а це потребує не-
обхідність розробки та реалізації заходів по покращен-
ню екологічного стану річок та водоймищ , що знахо-
дяться на території області.

Значним фактором забруднення навколишнього
середовища, що характеризується негативним впли-
вом на всі компоненти довкілля, є наявність та зрос-
тання обсягів небезпечних відходів. Вони спричиня-
ють одночасно забруднення атмосферного повітря,
підземних і поверхневих вод та земельних ресурсів.
У 2009 році так як спостерігався спад виробництва то
в області утворилось лише 188,7 тис т. небезпечних
відходів, що становило 15,3% загального обсягу по
Україні.

На кінець року у спеціально відведених місцях
(об’єктах) та на територіях окремих підприємств об-
сяг їх склав 6331,8 тисяч тонн [9, с. 91], а це стано-
вить 239 т із розрахунку на 1 км2. Зазначаємо, що не

дивлячись на те, що обсяги утворення забруднюючих
речовин знижуються, все ж обсяги забруднюючих ре-
човин накопичуються та будуть зростати, про що
свідчать тенденції розвитку цих процесів на протязі
останніх п’яти років (таблиці 4-6).

Розраховані показники свідчать про те, що тери-
торії, які описуються найвищими показниками, мають
загрозливий стан навколишнього середовища.

Висвітлені дані, що описують викиди шкідливих
речовин в атмосферне повітря через викиди в атмос-
феру чи викиди до водяних ресурсів, а також шляхом
накопичення забруднюючих речовин, свідчать про те,
що треба приділяти увагу боротьбі з цими процесами.

Основними заходами щодо забезпечення ефек-
тивного управління процесами екологічного забруд-
нення атмосферного повітря підприємствами Донець-
кої області можуть бути:

— екологізація економіки Донецького регіону;
— стимулювання її структурних трансформацій

у напрямку зростання частки сфери послуг та науко-
ємних галузей промисловості, фундаментом чого по-
винне бути активне впровадження досягнень НТП;

— постійне чи періодичне проведення діагности-
ки екологічного стану довкілля з метою попереджен-
ня кризового стану;

— раціоналізація використання всіх видів при-
родних ресурсів з урахуванням можливостей їх
відновлення;

Таблиця 4
Основні показники поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки

 2000 2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Утворення небез-
печних відходів 

110,7 238,0 259,0 914,2 1025,6 675,5 700,3 807,1 642,5 188,7 

Одержано від ін-
ших підприємств 

4,9 ** ** 111,5 2,9 12245,1 36,3 75,2 27,1 40,2 

Використано  38,3 142,7 132,8 84,8 192,6 170,0 130,9 124,9 119,0 93,9 
Знешкоджено 
(знищено) 

8,9 17,6 30,6 28,8 31,2 24,3 6,7 7,2 6,5 4,7 

Передано іншим 
підприємствам 

17,7 ** ** 2294,4 2804,7 14038,0 1513,7 994,5 207,3 313,7 

Відправлено у міс-
ця неорганізовано-
го складування за 
межі підприємства 

1,4 ** ** 3,6 4,0 - - - - - 

Наявність небезпе-
чних відходів у 
спеціально відве-
дених місцях чи 
об’єктах та на те-
риторії підпри-
ємств на кінець 
року 

2156,2 2084,2 2202,6 17418,5 14171,6 7270,1 6347,6 6182,8 6515,2 6331,8 

 ** немає даних
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— постійна орієнтація на тривале поліпшення еко-
логічної обстановки.

Реалізація означених заходів сприятиме можли-
вості створювати безпечні для людини умови життя.
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Благодарний О. І., Іващенко В. А., Плужни-
кова Є. А. Необхідність діагностики навколиш-
нього природного середовища Донецької області

Проблема зниження техногенного навантаження
на довкілля дуже гостро стоїть в функціонуванні ук-
раїнської економіки.

Проведено аналіз екологічного стану Донецької
області за останні п’ять років. Вивчено викиди в ат-

Таблиця 5
Лідери утворення відходів I-III класів небезпеки в розрахунку на 1 квадратний кілометр

 (тонн)

 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Авдіївка 374,5 377,4 174,0 218,7 97,9  112,3 100,3 83,0 37,9 
Артемівськ 34,2 33,0 86,9 79,5 119,1  170,8 158,4 134,9 87,5 
Вугледар 132,7 145,4 267,2 84,3 40,9  51,0 48,7 56,5 65,8 
Дзержинськ 119,5 96,2 204,8 125,9 91,3  65,7 59,0 60,7 28,5 
Донецьк 61,1 45,0 134,9 57,6 56,7  164,5 173,2 67,9 38,9 
Костянтинівка 201,2 52,7 174,8 258,4 272,6  267,9 337,6 262,1 124,2 
Макіївка 18,7 17,5 1399,4 1574,2 871,7  885,4 1210,4 954,2 86,2 
Маріуполь 56,0 649,1 593,5 972,9 612,1  625,4 451,8 497,7 328,5 
Новогродівка 1,6 0,8 3525,1 4275,7 11,6  11,1 15,4 7,3 4,8 

 
Таблиця 6

Лідери з утворення відходів I-III класів небезпеки в розрахунку на одну особу
 (кг)

 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Авдіївка 287,3 291,8 137,5 173,8 78,1  90 82 66,9 30,7 

Єнакієве 21,1 27 86,6 14,4 383,5  7,7 9,2  14,5 5,4 

Костянтинівка 141,1 36,9 125,4 189,7 204,9  205,9 265,5  210,6 101,3 

Макіївка 18,7 17,4 1406,3 1599 894,2  916,4 1262,7  1004,7 91,5 
Маріуполь 26,9 310,1 285 469,5 296,7 304,6 221,2  245,2 162,7 
Новогродівка 0,5 0,3 1244,1 1535,7 4,2  4,1 5,3  2,7 1,8 
Волноваський р-н 4,0 5,3 17,7 17,3 25,5  315,8 182,7  176,4 121,8 
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мосферне повітря, до поверхневих водоймищ та зе-
мельних ресурсів. Проаналізовано накопичення небез-
печних відходів, що накопичуються в спеціальних схо-
вищах чи на території підприємств.

Запропоновані заходи, що будуть упереджувати
екологічну небезпеку та створювати для людей без-
печні умови життя.

Ключові слова: екологічне забруднення, викиди
в атмосферу, забруднення водних ресурсів, небезпечні
відходи.

Благодарний О. И., Иващенко В. А., Плуж-
никова Е. А. Необходимость диагностики окружа-
ющей природной среды Донецкой области

Проблема снижения техногенной нагрузки на
окружающую среду очень остро стоит в процессе
функционирования украинской экономики.

Проведен анализ экологического состояния До-
нецкой области за последние пять лет. Изучены выб-
росы в атмосферный воздух, в поверхностные водо-
хранилища и земельные ресурсы. Проанализированы
накопления опасных отходов, которые накапливаются
в специальных хранилищах или на территории пред-
приятий.

Предложены мероприятия, которые будут упреж-
дать экологическую опасность и создавать для людей
безопасные условия жизни.

Ключевые слова: экологическое загрязнение,
выбросы в атмосферу, загрязнение водных ресурсов,
опасные отходы.

Blagodarniy O. I., Ivaschenko V. A.,
Plujnikova E. A. Necessity of diagnostics of natural
environment of the Donetsk area

The problem of decline of the technogenic loading
on an environment very sharply stands in the process of
functioning of the Ukrainian economy.

The analysis of the ecological state of the Donetsk
area is conducted for the last five years. Extrass are
studied in atmospheric air, in superficial storage pools
and landed resources. The accumulations of hazwastes
which accumulate in the special depositories or on
territory of enterprises are analysed.

Measures which will forestall an ecological danger
and create the safe terms of life for people are offered.

Key words: ecological contamination, extrass in an
atmosphere, contamination of water resources,
hazwastes.

Стаття надійшла до редакції 26.10.2010
Прийнято до друку 15.03.2011
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В условиях жесткой конкуренции современное
промышленное предприятие должно обладать способ-
ностью быстрого реагирования на изменения внеш-
ней среды. Как показывает практика ряда ведущих
отечественных предприятий, наиболее успешными
являются предприятия, которые в своей деятельности
обеспечивают постоянную адекватность внутренней
организационной структуры фирмы и корпоративно-
го управления требованиям внешней среды и измен-
чивости конъюнктуры рынка, реализуя системный
подход к преобразованию организации и совершен-
ствованию инструментов менеджмента. Такой подход
может быть обеспечен через внутренний экономичес-
кий механизм, который включает:

— организационно-техническую систему или фор-
мирование вертикальных связей между подразделени-
ями и административными центрами, и горизонтальных
связей между отдельными подразделениями;

— систему планирования деятельности подраз-
делений;

— систему контроля и оценки деятельности под-
разделений;

— установление материальной ответственности
подразделений;

— мотивационный механизмом функционирования.
На выбор режима функционирования внутрен-

него экономического механизма влияют следующие
факторы: назначение продукции, величина предприя-
тия и размеры его подразделений, тип производства.

Современный период развития промышленного
производства характеризуется высокой степенью об-
новления объектов производства. В связи с тем, что
производственный аппарат предприятий обновляется
медленнее, чем изготавливаемая продукция, возни-
кает острая проблема современного производства —
проблема его адаптации к динамическому изменению
продукции.

Не менее существенную роль при формирова-
нии экономического механизма играет величина пред-
приятия. Если малому предприятию более присуще
централизованное управление с прямым плановым
регулированием его деятельности, то на больших пред-
приятиях могут применяться договорные формы ре-
гулирования деятельности подразделений внутризавод-
ской кооперации, а предметно-специализированные

подразделения, являющиеся субъектами рынка, и во-
обще имеют широкую свободу поведения.

От типа производства зависит производствен-
ная структура предприятия и его подразделений, ха-
рактер технологических процессов и их оснащен-
ность, формы организации производства, труда и
управления.

Актуальность. Наряду с техническим перевоо-
ружением производства, расширением рынков сбыта
продукции, совершенствованием организационной
структуры управления, внедрением инжиниринга и ре-
инжиниринга бизнес-процессов, организация, функ-
ции и методы управления вспомогательными служ-
бами завода остались без изменений. Особенно раз-
рыв чувствуется между уровнем оснащенности ос-
новного производства и ремонтным хозяйством. Сме-
шанная структура ремонтного хозяйства не вписыва-
ется в дивизиональную структуру предприятия, где
каждое производственное подразделение является
центром ответственности. Ремонтно-механический цех
имеет устаревшую базу, не способную произвести
качественный ремонт современного оборудования,
цеховые ремонтные базы вообще утратили свое зна-
чение, так как находясь в линейном подчинении на-
чальников производственных цехов, превратились в
бригады по ремонту крыш, остекленении и уборке по-
мещений, а также используются в экстренных слу-
чаях в основном производстве при срывах планов. С
другой стороны, для основных цехов — центров зат-
рат (или прибыли) службы механика стали дополни-
тельной статьей затрат, что в конечном итоге снижает
результаты хозяйственной деятельности цехов.

Функциональные связи с отделом главного ме-
ханика практически утрачены.

По остаточному принципу происходит и стиму-
лирование работников ремонтной службы, что при-
водит к снижению производительности труда и поте-
ре квалифицированных работников.

Цель. Адаптировать ремонтную службу предпри-
ятия к новым условиям хозяйствования путем ее ре-
организации.

Задачи.
1. Оценить существующую организационную

структуру ремонтной службы на крупном промыш-
ленном предприятии, ее функции и задачи.

УДК [334.716:621]:338.2
А. Л. Еськов,

доктор экономических наук, профессор,
Н. А. Беличенко,
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2. Изучить зарубежный опыт функционирования
вспомогательных служб.

3. Предложить мероприятия по совершенствова-
нию организационной структуры и повышению эф-
фективности их работы.

За последние 10-15 лет в научной и методичес-
кой литературе рассматривался широкий круг проблем
организации ремонта на различном уровне. Исследо-
ванию данной проблемы посвящены работы Акбер-
дина Р.З, Борисова Ю.С, Гончарова В.Н, Покропив-
ного С.Ф., Ургуткина В.Г, Яковлева А.И. и др. По
мнению Р.З. Акбердина , «..никто, кроме ученых-эко-
номистов не ставил вопрос об эффективности ремон-
тного производства, никто на заводах не занимался
обоснованием экономической целесообразности даже
очередного капитального ремонта, не говоря о его
централизации и комплексном обслуживании» [1].

В ряде работ авторы склоняются к зарубежному
опыту организации фирменного централизованного
обслуживания, содержатся примеры деятельности
фирм-производителей оборудования по созданию се-
тей ремонтных предприятий.

На Новокраматорском машиностроительном заво-
де за последние 20 лет пройден сложный путь организа-
ционно-структурных и хозяйственных преобразований,
обеспечивших интенсивный путь развития предприятия:

После последней реорганизации организацион-
ной структуры ЗАО НКМЗ имеет пять основных про-
изводств:

— металлургическое производство;
— производство металлургического оборудования;
— производство горно-рудного и кузнечно-прес-

сового оборудования;
— производство валков и энергетического обо-

рудования;
— производство металлоконструкций.
Перечисленные производства организованы в

центры прибыли и в условиях внутреннего экономи-
ческого механизма строят производственные отноше-
ния на условиях корпоративного расчета.

Структура ремонтного хозяйства (рис. 1) пред-
ставлена типовой схемой, которая включает службу
механика и службу энергетика.

К общезаводским подразделениям службы ме-

Рис. 1. Существующая организационная структура управления ремонтного хозяйства ЗАО НКМЗ
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ханика относятся отдел главного механика, ремонт-
но-механический цех. К цеховым подразделениям от-
носится служба механика. Отдел главного механика
выполняет конструкторскую, технологическую, про-
изводственную и планово-экономическую работу для
всего ремонтного хозяйства.

Ремонтно-механический цех (РМЦ) подчинен
главному механику и проводит капитальный ремонт и
модернизацию сложного оборудования, изготавливает
запасные части я нестандартное оборудование, ока-
зывает помощь цеховым ремонтным службам.

В состав цеховой ремонтной базы входят меха-
ническая мастерская, слесарный участок, ремонтные
бригады, кладовая. Руководство ремонтными работа-
ми в цехах осуществляют механики цехов через мас-
теров и бригадиров. Механики цехов административ-
но подчинены начальникам производственных цехов.
Виды и объемы выполняемых ремонтных работ в цехе
обусловливаются принятой на заводе формой орга-
низации ремонта оборудования.

Что касается энергетического хозяйства, то основ-
ным назначением его является бесперебойное снабже-
ние основного производства всеми видами энергии при
соблюдении техники безопасности, выполнении требо-
ваний к качеству и экономичности энергоресурсов.

Энергетическое хозяйство ЗАО НКМЗ включает:
— отдел главного энергетика, который осуще-

ствляет конструкторскую, технологическую, произ-
водственную и планово-экономическую работу;

— энергетические цехи ( электроцех, кислород-
но-компрессорный цех, газопаросиловой);

— преобразовательные и генерирующие установ-
ки (компрессорная, котельная, теплосеть );

— цеховые и общезаводские энергопередающие
сети (линии электропередач, водопроводы, газопро-
воды, канализация);

Обслуживанием и техническим ремонтом наруж-
ных сетей занимаются энергетические цехи, а цеховых
сетей — бригады слесарей-сантехников и слесарей-элек-
триков, находящиеся в подчинении цеховых механиков.

На мой взгляд, сегодня возникла объективная не-
обходимость для того, чтобы полностью пересмотреть
организационную структуру управления ремонтной
службой, определить функции каждого подразделения,
а главное, определить систему оценочных показателей
работы ремонтного хозяйства, напрямую связанных с
заработной платой работников этой службы.

Представленная на схеме (рис. 2) организацион-
ная структура управления ремонтной службой ЗАО
НКМЗ полностью соответствует действующим на пред-
приятии принципам корпоративного расчета.

Основная отличительная особенность данной
схемы — централизация ремонтного хозяйства в от-
дельный центр затрат, а в дальнейшем возможно и в
центр прибыли.

Слияние отдела главного механика и отдела глав-
ного энергетика дадут возможность унифицировать
техдокументацию, разработать типовую Единую сис-
тему ППР, определить основные оценочные показате-
ли деятельности ремонтно-сервисной службы.

Новыми структурными подразделениями являют-
ся сервисные центры. Их функциональные обязанности
четко определены уже в названиях — это ремонт и
эксплуатация конкретного оборудования. Это позво-
лит избежать таких распространенных ситуаций, ког-
да не найдешь ответственного за ремонт или эксплуа-
тацию цехового оборудования или сетей.

Сервисные центры будут сформированы на базе
существующих вспомогательных цехов:

— сервисный центр по ремонту и обслуживанию
оборудования на базе ремонтно-механического цеха,

— сервисный центр по эксплуатации и ремонту
электрооборудования на базе электроцеха,

— сервисный центр по эксплуатации и ремонту
кислородно-компрессорного оборудования — на базе
кислородно-компрессорного цеха,

— сервисный центр по эксплуатации и ремонту
сетей, газопаросиловому оборудованию, вентиляции
и металлургических печей — на базе газопаросило-
вого цеха.

В этих подразделениях будут находиться голов-
ные ремонтные бригады, основная функция которых
— проведение капитальных ремонтов соответствую-
щего оборудования.

Каждый сервисный центр будет курировать кус-
товые ремонтные базы (КРБ), которые будут сформи-
рованы в виде комплексных бригад, и что самое важ-
ное — закрепление каждой бригады за определенны-
ми цехами.

Деление цехов должно быть основано на прин-
ципе их состава в различных производствах.

Формирование кустовых ремонтных баз дает
следующие преимущества:

— закрепление отдельных людей за цехами и
повышение их ответственности за качество ремонтов
и обслуживание сетей, установок и оборудования,

— возможность разработать систему стимули-
рования труда ремонтников к результатам деятельнос-
ти основных цехов.

Основными условиями действенности представ-
ленной структуры в условиях внутреннего экономи-
ческого механизма предприятия являются:

— рациональная структура ремонтной службы и
ее подразделений, наиболее адаптированная с форме
организации предприятия,

— наличие положений о ремонтных подразделе-
ниях и должностных инструкций работников,

— установление оптимальных планово-учетных
показателей деятельности подразделений, единиц из-
мерения объема работ и калькуляционных единиц,
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— применение прогрессивных технико-экономи-
ческих норм и нормативов Единой системы ППР,

— обеспечение применения Единой системы ППР
как основы организации хозрасчета ремонтных подраз-
делений: периодическая инвентаризация оборудования,
сетей и коммуникаций, определение номенклатуры запас-
ных частей, наличие паспортов машин, альбомов черте-
жей, технологии ремонтных работ (разработка типовых
технологических процессов), закрепление основных це-
хов за обслуживающими их ремонтниками, знание ста-
ночниками правил эксплуатации оборудования и т.п.,

— наличие внутренних расчетных цен на работы
(услуги) ремонтных подразделений,

— достоверный и своевременный учет деятель-
ности ремонтных подразделений, учет (автоматизиро-
ванный) учет работы и простоев оборудования,

— применение оптимальных систем заработной
платы и эффективных систем премирования,

— установление экономически обоснованной си-
стемы хозрасчетных претензий во взаимоотношениях
ремонтных баз с производственными подразделениями,

— систематический анализ деятельности ремон-
тных подразделений,

— наличие положений о хозяйственном (корпо-
ративном) расчете ремонтных подразделений, подпи-
санных директором предприятия,

— знание руководством сервисной службы воп-
росов экономики ремонтного хозяйства и хозяйствен-
ного расчета.
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Єськов О. Л., Біличенко Н. А. Реорганізація
ремонтної служби машинобудівного підприємства
в рамках внутрішнього економічного механізму

У статті відбита об’єктивна картина невідповід-
ності рівня технічного оснащення, інжинірингу й реін-
жинірингу бизнесс-процессов основного виробницт-

ва технічній базі, й рівню кваліфікації кадрів допоміж-
них служб підприємств машинобудівної галузі.

На основі аналізу роботи ремонтної служби ЗАТ
НКМЗ були виявлені недоліки в організації і керуванні
та запропонована реорганізація ремонтного господар-
ства в окремий центр витрат. Це дозволить чітко по-
значити функції і обов’язки кожного підрозділу, вста-
новити оціночні показники їхньої діяльності та розро-
бити діючий мотиваційний механізм працівників.

Ключові слова: реорганізація, механізм, ремонт,
служба.

Еськов А. Л., Беличенко Н. А. Реорганиза-
ция ремонтной службы машиностроительного
предприятия в рамках внутреннего экономичес-
кого механизма

В статье отражена объективная картина несоот-
ветствия уровня технического оснащения, инжинирин-
га и реинжиниринга бизнесс-процессов основного
производства технической базе, оснащенности и уров-
ню квалификации кадров вспомогательных служб
предприятий машиностроительной отрасли.

На основе анализа работы ремонтной службы
ЗАО НКМЗ были выявлены недостатки в организации
и управлении и предложена реорганизация ремонтно-
го хозяйства в отдельный центр затрат. Это позволит
четко обозначить функции и обязанности каждого под-
разделения, установить оценочные показатели их дея-
тельности и разработать действенный мотивационный
механизм работников.

Ключевые слова: реорганизация, механизм, ре-
монт, служба.

Esjkov A. L., Belichenko N. A. Reorganization
of repair service of machine-building tnterprise
within the bounds of inner economic mechanizm

In this article an objective picture of discrepancy of
the level of technique facilities, engineering and reengineering
of bussiness processes of the basic production to the
technique base, equipment and to the qualification level of
employees of auxilary services of enterprises in the field of
machine-building has been considered.

On the basis of this analysis diadvantages of repair
service of ZAO NKMZ, particulary oganazing and
menegement disagvantages heve been investigated and it
has been proposed to ctntialize the repair service into the
separate expenditure centre. It will allow to define propely
the functions and duties of each subdivision, to determine
the mechanizm of their activity evaluation and to propose
an active motivation mechanism for the workers.

Key words: reorganization, mechanism, repair,
service.
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Постановка проблемы. В процессе развития
рыночной экономики возникают функциональные про-
блемы, решение которых требует комплексного под-
хода на основе применения программно-целевого
метода. В этой связи определяющая роль отводится
разработке научно обоснованных социально-экономи-
ческих программ развития отдельных регионов.

Управление сферой малого бизнеса предполага-
ет применение метода комплексной оценки ее разви-
тия. Сложность комплексной оценки связана с опре-
делением обобщающего показателя социально-эконо-
мического развития, на основе которого можно было
бы объединить разнородные показатели в один — ин-
тегральный. С этой целью в работе применяется метод
многомерной средней.

Анализ последних публикаций. В последние
годы зарубежные и отечественные ученые уделяют
внимание методикам оценки интегральных показате-
лей. Значительный вклад в разработку интегральных
оценок внесли А. М. Ерина [1], М. Г. Назаров [2],
А. В. Головач [3], А. Г. Гранберг [4]. Особенности при-
менения метода многомерной средней для комплекс-
ной оценки деятельности малого бизнеса региона ис-
следуются в работах И. Г. Манцурова [5], А. В. Сидо-
ровой [6].

Несмотря на значительное количество исследо-
ваний деятельности малого бизнеса остаются недоста-
точно разработанными вопросы комплексной оценки
развития малых субъектов предпринимательства и
разработки комплексных государственных и регио-
нальных программ поддержки их деятельности.

Целью статьи является комплексная оценка раз-
вития малого бизнеса Донецкой области на основе ме-
тода многомерной средней для разработки направле-
ний стимулирования деятельности малых предприятий.

Изложение основного материала. В условиях
расширения экономической самостоятельности реги-
онов следует отметить возрастающее значение мало-
го бизнеса для регионального развития. Это обуслов-
лено тем, что малые предприятия максимально исполь-
зуют экономический потенциал региона, развиваются
в приоритетных для региона видах экономической
деятельности. Предприятия малого бизнеса, в совер-
шенстве владея уровнем спроса на региональных
рынках, производят продукцию под заказ. Они рас-

полагают значительными конкурентными преимуще-
ствами, имея небольшие капиталовложения в расчете
на одного работника. Также малые предприятия ста-
билизируют рынок, вовлекая в оборот местные сырь-
евые ресурсы, содействуют развитию малых городов,
уменьшая транспортные расходы.

Развитие малого бизнеса в регионах Украины ха-
рактеризуется неравномерностью. Это связано, прежде
всего, с возможностями создания, функционирова-
ния и развития малых предприятий, общими условия-
ми осуществления хозяйственной деятельности, вклю-
чая значительный платежеспособный спрос населения,
развитость рыночной инфраструктуры и квалифика-
ционный уровень работников, с приоритетностью ви-
дов экономической деятельности, действенностью ре-
гиональных программ поддержки малого бизнеса,
усовершенствованием механизмов, стимулирующих
активность малых предприятий.

Система показателей, которые характеризуют со-
став, структуру и динамику малого бизнеса Донецкой
области, определяет его роль в развитии экономики
области, является инструментом для межрегиональных
и международных сопоставлений. В процессе анализа
значений соответствующих показателей развития ма-
лого бизнеса Донецкой области можно определить ка-
кие города области лидируют, а какие отстают по уров-
ням и темпам развития малых предприятий. Однако,
результаты статистического анализа, проведенного на
базе различных показателей, могут не дать однознач-
ного ответа на вопрос, в каких же городах уровень
развития малого бизнеса выше, так как в соответствии
со значениями каждого показателя выделены свои го-
рода-лидеры и города-аутсайдеры.

Современная практика управления институцио-
нальными единицами, в частности малым бизнесом,
требует комплексного подхода к оценке уровня раз-
вития показателей малого бизнеса Донецкой области
и определения обобщающего (интегрального) пока-
зателя, характеризующего этот уровень. Для получе-
ния обобщающих комплексных оценок уровня раз-
вития показателей малого бизнеса по городам облас-
ти в данной работе применяется метод многомерной
средней. Этот метод дает возможность на основе без-
размерных величин дать обобщающую характеристи-
ку развитию малого бизнеса. При этом учитывается
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множество статистических показателей, которые ха-
рактеризуют различные его аспекты.

В современных условиях для экономики стран
характерна неравномерность развития малого бизнеса
по отдельным регионам, такая же ситуация характерна
и для экономики области. Это обусловлено объектив-
ными законами развития рыночных отношений, где
спрос определяет предложение. При таких условиях
важным является объективно оценить рейтинг каждого
города области по уровню развития малого бизнеса,
выявить города-лидеры и города-аутсайдеры.

Объектом сравнительного анализа являются 28
городов Донецкой области. Для комплексной оценки
уровня развития малого бизнеса Донецкой области
используются следующие показатели:

1X  — удельный вес малого бизнеса в количе-
стве субъектов предпринимательства, %;

 2X  — удельный вес занятых в малом бизнесе в
численности занятых в предпринимательстве, %;

3X — уровень занятых в малом бизнесе в числе
трудоспособного населения области, %;

4X — операционная рентабельность реализации
(соотношение операционной прибыли и чистого до-
хода от реализации), %;

5X — операционные расходы на единицу про-
дукции, коп./грн.

6X — рентабельность операционной деятельно-
сти (соотношение операционной прибыли и операци-
онных расходов), %;

7X — производительность труда, тыс. грн./чел.;

8X — валовые капитальные инвестиции на 1
малое предприятие, тыс. грн.

Среди анализируемых показателей 1X , 2X ,

3X , 4X , 6X , 7X , 8X — являются стимуляторами;

5X — дестимулятор. В связи с тем, что для оценки
уровня развития малого бизнеса по городам Доне-
цкой области используются различные показатели,
разные единицы измерения и направленность, то пе-
реходят к относительным величинам. Это достигается
путем нормирования (стандартизации) показателей.
Стандартизованные оценки ( ijz ) для показателей —
стимуляторов определяют в виде соотношения пока-
зателей каждого города с их максимальным значени-

ем: 
maxx
x

z ij
ij = ; для дестимуляторов — 

max

1
x
x

z ij
ij −= .

Для комплексной оценки развития малого бизнеса по
городам области в качестве базы сравнения применя-
ются лучшие (максимальные) достигнутые в городах
показатели, т.к. они выступают стимуляторами. Так-
же ориентация на более высокий уровень, стимули-
рует развитие других городов, позволяет оценить сте-
пень их дифференциации. Расчет многомерной сред-
ней по городам Донецкой области за 2008 г. выпол-
нен на основе показателей деятельности субъектов ма-
лого бизнеса [7].

Интегральные значения (многомерная средняя)
для каждого города области определяется как сред-
няя величина из найденных стандартизованных пока-

зателей: 

 

m

z
m

i
ij

j

∑
== 1ρ ,  m — число стандартизованных

показателей. По интегральному коэффициенту разви-
тия малого бизнеса Донецкой области определяется
рейтинг городов.

Комплексная оценка развития малого бизнеса
Донецкой области показала, что наиболее высокий
уровень развития показателей малого бизнеса в 2008 г.
наблюдался в г. Донецке (0,753), а наиболее низкий
— в г. Дзержинск (0,432). Необходимо также отме-
тить, что распределение городов Донецкой области по
уровню развития показателей малого бизнеса неодно-
родно (рис.1).

В процессе осуществления сравнительного ана-
лиза распределения городов Донецкой области по
уровню развития малого бизнеса целесообразно про-
водить типологические группировки городов по ин-
тегральному показателю развития малого бизнеса. На
основании интегральных показателей выполнена груп-
пировка городов области по интегральному показате-
лю развития малого бизнеса с равными интервалами.
Это дает возможность построить вторичную группи-
ровку городов Донецкой области по интегральному
показателю развития малого бизнеса, с выделением
низкого, умеренного, среднего и высокого уровня
развития показателей малого бизнеса (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что в 2008 г. городов Донецкой
области с низким уровнем развития показателей малого
бизнеса было 9 (32,1 %). В этих городах отмечен доста-
точно низкий удельный вес занятых в малом бизнесе в
численности занятых в предпринимательстве, уровень
занятых в малом бизнесе в числе трудоспособного на-
селения области, производительность труда, валовые
капитальные инвестиции на 1 малое предприятие, высо-
кие операционные расходы на единицу продукции.

Это характеризует, что не все города области
могут противостоять финансово-экономическому кри-
зису и ухудшению социально-экономической ситуа-
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Рис.  1.  Распределение городов Донецкой области по интегральному показателю развития малого бизнеса, 2008 г.

Таблица 1
Распределение городов Донецкой области по интегральному показателю развития малого бизнеса в 2008 г.

Города области Интегральный показатель 
развития малого бизнеса всего, единиц название города удельный вес, % 

Низкий 9 Новогродовка, Селидово, 
Кировское, Шахтерск, 
Докучаевск, Доброполье, 
Снежное, Угледар, 
Дзержинск 

32,1 

Умеренный 13 Красный Лиман, 
Макеевка, Дружковка, 
Димитров, Авдеевка, 
Харцизск, Торез, 
Красноармейск, 
Горловка, Енакиево, 
Дебальцево, Артемовск , 
Ждановка 

46,4 

Средний 5 Константиновка, 
Славянск , Ясиноватая, 
Краматорск, Мариуполь 

17,9 

Высокий 1 Донецк 3,6 
Итого 28 - 100,0 

 
ции в области и стране в целом. Кроме того, города с
низким уровнем развития малого бизнеса характери-
зуются невысоким уровнем экономического и соци-
ального развития, инвестиционной активности, нераз-
витостью рыночной инфраструктуры, ее действенно-
сти в обслуживании предпринимателей и организа-

ции эффективного их взаимодействия с другими
субъектами экономики.

Высокий уровень социально-экономического раз-
вития, мощный инвестиционный и инновационный потен-
циал определили высокий уровень развития малого биз-
неса города Донецка. Практически по всем показателям
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г. Донецк является лидером или занимает высокие пози-
ции. Однако следует отметить, что получен невысокий
коэффициент по удельному весу занятых в малом бизне-
се в численности занятых в предпринимательстве.

Третье место в рейтинге городов области по уров-
ню развития малого бизнеса занимает г. Константиновка.
В этом городе наблюдаются более низкие результаты по
сравнению с г. Донецком по таким показателям, как удель-
ный вес занятых в малом бизнесе в численности занятых
в предпринимательстве, уровень занятых в малом бизне-
се в числе трудоспособного населения области, валовые
капитальные инвестиции на 1 малое предприятие.

Оценим рейтинг видов экономической деятель-
ности, в которых осуществляют деятельность малые
предприятия Донецкой области. Для характеристики
уровня развития малого бизнеса Донецкой области по
видам экономической деятельности анализируются
следующие показатели:

 1X  — среднегодовая численность занятых, тыс. чел.;

 2X  — удельный вес занятых в малом бизнесе в
численности занятых в предпринимательстве, %;

 3X — объем реализованной продукции малыми
предприятиями, млн. грн.;

 4X — производительность труда, тыс. грн./ чел.;

 5X — финансовый результат от обычной деятель-
ности до налогообложения, млн. грн.;

 6X — рентабельность операционной деятельно-
сти (соотношение операционной прибыли и операци-
онных расходов), %;

 7X — валовые капитальные инвестиции, млн. грн.
Все исходные показатели являются стимулятора-

ми. Стандартизованные оценки ( ijz ) для показателей —
стимуляторов определяют в виде соотношения показа-
телей каждого города с их максимальным значением:
 

maxx
x

z ij
ij = .

Интегральные значения (многомерная средняя) для
каждого вида экономической деятельности определя-
ется как средняя величина из найденных стандартизо-

ванных показателей: 
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тизованных показателей. По интегральному коэффици-
енту развития малого бизнеса Донецкой области опре-
деляется рейтинг видов экономической деятельности.

В процессе определения интегральных показате-
лей развития малого бизнеса области по видам эко-
номической деятельности необходимо учитывать тот
факт, что малые предприятия представлены не во всех
видах экономической деятельности. Они не осуществ-
ляют деятельность в сфере государственного управ-
ления и в таких видах, как «деятельность экстерри-
ториальных организаций».

За анализируемый период (2006 и 2008 гг.) бес-
спорными лидерами были малые предприятия, которые
осуществляют свою деятельность в таких видах эконо-
мической деятельности, как торговля (1), операции с не-
движимым имуществом, аренда, инжиниринг (2), фи-
нансовая деятельность (3), строительство (4) — Рис. 2.

То есть развитие малого бизнеса представлено в
основном в сфере услуг, что объясняется значитель-
но меньшими вложениями капитала для открытия и
функционирования предприятий этой сферы по срав-
нению с производственными предприятиями; быстрой
оборачиваемостью наличных денежных средств и ори-
ентацией этих предприятий на локальный спрос.

В целом распределение видов экономической де-
ятельности по интегральному показателю развития
малого бизнеса Донецкой области неравномерно

Малые предприятия торговли занимают первые
места по численности занятых работников, объемам
реализованной продукции, производительности труда
и финансовым результатам от обычной деятельности до
налогообложения. Предприятия, осуществляющие опе-
рации с недвижимым имуществом, аренду и инжини-
ринг, лидируют по валовым капитальным инвестици-
ям. Видами деятельности, которые требуют региональ-
ной и государственной поддержки, являются рыбное
хозяйство (12), сельское хозяйство (11) и деятельность
отелей и ресторанов (10). Проанализируем динамику
интегрального показателя развития малого бизнеса
Донецкой области по видам экономической деятельно-
сти в 2008 г. по сравнению с 2006 г. (табл. 2.).

Из табл. 2 видно, что наибольший рост интеграль-
ного показателя развития малого бизнеса с 2006 по
2008 гг. наблюдался на сельскохозяйственных малых
предприятиях (на 72,6%). Эти предприятия с 11 места
поднялись на 7. Значительный темп прироста в этом виде
деятельности объясняется ростом всех анализируемых
показателей за анализируемый период в 2-3 раза. Интег-
ральный показатель развития малого бизнеса Донецкой
области в промышленности снизился в 2008 г. по срав-
нению с 2006 г. на 79,7% (с 5 на 11 место). Сложивша-
яся ситуация объясняется значительным снижением фи-
нансового результата от обычной деятельности до нало-
гообложения с 167, 6 млн. грн. до -93,8 млн. грн. В
2008 г. у малых предприятий торговли и строительства
наблюдается рост интегрального показателя по сравне-
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Рис. 2. Распределение видов экономической деятельности по интегральному показателю
развития малого бизнеса Донецкой области в 2006 г. и 2008 г.

Таблица 2
Динамика интегрального показателя развития малого бизнеса Донецкой области по видам экономической

деятельности в 2006 и 2008 гг.

Виды экономической деятельности 2006jρ  2008jρ
 

Темп 
роста, % 

Темп 
прироста, % 

Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 0,073 0,126 172,6 72,6 
Рыбное хозяйство 0,028 0.021 75,0 -25,0 
Промышленность 0,217 0,044 20,3 -79,7 
Строительство 0,220 0,281 127,7 27,7 
Торговля, ремонт авто, бытовой техники 0,695 0,798 114,8 14,8 
Деятельность отелей и ресторанов  0,131 0,109 83,2 -16,8 
Деятельность транспорта и связи 0,099 0,077 77,8 -22,2 
Финансовая деятельность 0,466 0,303 65,0 -35,0 
Операции с недвижимым имуществом, аренда, 
инжиниринг  

0,512 0,457 89,3 -10,7 

Образование 0,204 0,209 102,5 2,5 
Охрана здоровья  и предоставление социальной помощи 0,146 0,167 114,4 14,4 
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг 0,119 0,105 88,2 -11,2 
 
нию с 2006 г. на 14,8% и 27,7% соответственно. Это
обусловлено увеличением объемов реализованной про-
дукции, производительности труда (при условии сниже-
ния численности занятых) и валовых капитальных инве-

стиций. На малых предприятиях, осуществляющих фи-
нансовую деятельность и операции с недвижимым иму-
ществом, аренду и инжиниринг интегральный показа-
тель снизился на 35% и 10,7% соответственно. Основ-
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ными факторами, повлиявшими на снижение интеграль-
ного показателя, являются уменьшение прибыли от обыч-
ной деятельности до налогообложения и валовых капи-
тальных инвестиций.

В целом следует отметить, что в большинстве
видов экономической деятельности (7 из 12) с 2006 г.
по 2008 г. наблюдалось снижение интегрального по-
казателя развития малого бизнеса Донецкой области,
что характеризует замедление темпов развития мало-
го бизнеса, снижение эффективности его развития.

Таким образом, можно выделить следующие
причины дифференциации городов Донецкой области
и видов экономической деятельности по уровню раз-
вития малых предприятий:

— макроэкономическая нестабильность (инфля-
ция, высокие и изменчивые процентные ставки, коле-
бания обменного курса);

— финансовые препятствия (сложный доступ к
внешнему капиталу, недостаточно развитые финансо-
вые рынки, неэффективная налоговая политика);

— административные барьеры, сложности в получе-
нии документов разрешительного характера, коррупция);

— недостаток собственного, оборотного капи-
тала, квалифицированных кадров для осуществления
предпринимательской деятельности.

С целью преодоления региональной дифферен-
циации по уровню развития предпринимательства не-
обходимо разрабатывать следующие направления: со-
действие развитию сотрудничества между малыми,
средними и крупными субъектами бизнеса, их обес-
печение материально — технической базой на выгод-
ных условиях, увеличение объемов кредитования по
программам национальных банков, сокращение об-
щей налоговой нагрузки за счет снижения ставок от-
дельных налогов. Налоговых каникул для бизнеса,
пересмотр видов деятельности и сокращение расхо-
дов на сертификацию, сокращение количества конт-
рольных мероприятий.
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Юріна Н. А. Комплексна оцінка розвитку ма-
лого бізнесу Донецької області

Стаття присвячена проведенню комплексної оці-
нки розвитку малого бізнесу Донецької області. Для
кожної території визначені багатомірні середні, й на
цій основі визначені інтегральні коефіцієнти розвитку,
проведена ранжировка. Також виявлені фактори, що
визначають рівень розвитку малого бізнесу області.
Проведено рейтинг видів економічної діяльності, у яких
здійснюють діяльність малі підприємства.

Ключові слова: підприємства малого бізнесу,
комплексна оцінка, багатомірна середня, інтегральний
коефіцієнт розвитку, рівень розвитку.

Юрина Н. А. Комплексная оценка развития
малого бизнеса Донецкой области

Статья посвящена проведению комплексной
оценки развития малого бизнеса Донецкой области.
Для каждой территории определены многомерные
средние и на этой основе определены интегральные
коэффициенты развития, проведена ранжировка. Так-
же установлены факторы, определяющие уровень раз-
вития малого бизнеса области. Также проведен рей-
тинг видов экономической деятельности, в которых
осуществляют деятельность малые предприятия.

Ключевые слова: предприятия малого бизнеса,
комплексная оценка, многомерная средняя, интеграль-
ный коэффициент развития, уровень развития.
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The article is devoted the leadthrough of complex
estimation of development of small business of the
Donetsk area. For every territory the multidimensional
middle are certain and on this basis the integral coefficients
of development are certain. Factors, determining the level
of development of small business of area, are also set.
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Водные ресурсы играют жизненно важную роль
в развитии народного хозяйства любой страны и су-
ществовании общества. Обеспечение населения и про-
изводства качественной водой в необходимом коли-
честве, охрана водных объектов от загрязнения отно-
сятся к числу приоритетных задач.

Последние десятилетия характеризуются резким
усилением антропогенной нагрузки на водоемы и во-
дотоки. С каждым годом прогрессирует ухудшение
качества водной среды. И это притом, что на основе
международной классификации Украина принадлежит
к наименее обеспеченной собственными водными ре-
сурсами европейской державе. В Украине на одного
жителя приходится 1 тыс. куб. м местных ресурсов
речного стока. В Европе — в среднем около 5 тыс.
куб. м, в Швеции и Германии — по 2,5 тыс. куб. м,
Франции — 3,5, Великобритании — 5, Европейской
части России — 5,9 тыс. куб. м. [1, с. 57].

Проблеме природопользования уделяли большое
внимание многие ученые, среди них: В. В. Волошин,
Б. М. Данилишин, М. И. Долишний, С. И. Дорогун-
цов, В. М. Трегобчук, В. Я. Шевчук, А. Д. Урсул и
многие другие.

К сожалению, обществом недооцениваются не-
гативные последствия изменения количественных по-
казателей водных ресурсов. Недостаточно уделяется
внимания этой проблеме.

Цель статьи — проанализировать загрязнение
и использование водных ресурсов Донецкого региона
и особенности их сброса в водоемы.

Качество воды обусловлено как природными, так
и антропогенными факторами. В результате интенсив-
ного использования водных ресурсов изменяются ка-
чество и количество воды. На качественные и количе-
ственные изменения водных ресурсов влияют такие
основные виды хозяйственной деятельности: исполь-
зование воды на промышленные и коммунальные нуж-
ды, сброс использованных вод, урбанизация, созда-
ние водохранилищ, орошение и осушивание земель,
агромелиоративные мероприятия и другие. Поэтому, при
водохозяйственном планировании и регулировании ка-
чества воды необходимо брать во внимание влияние
каждого из этих факторов отдельно и в совокупности.

Водные ресурсы Украины представлены водами
рек, водохранилищ, озер, каналов, прудов, болот, под-
земных водоносных горизонтов и морскими водами.
Суммарные запасы поверхностных и подземных вод
Украины составляют 94,3 км. куб., а без учета притока
из сопредельных территорий — 59,4 км. куб.

Однако Украина относится к районам, недостаточ-

но обеспеченным водными ресурсами и по территории
страны размещены крайне неравномерно, что усложня-
ет их использование и защиту от истощения и загрязне-
ния. Недостаточно обеспечены ими юго-восточная часть
Украины и юг страны. Водные ресурсы используются
нерационально и интенсивно загрязняются. В заброшен-
ном состоянии находятся большинство рек и водоемов.
Использование больших объемов водных ресурсов на
производственные нужды, загрязнение поверхностных
и подземных источников промышленными и сельско-
хозяйственными стоками и отходами производства при-
носит огромный вред водным ресурсам.

Последствия загрязнения водной среды наиболее
опасны для человека и в то же время основным факто-
ром загрязнения является деятельность человека. Раз-
личают естественные и антропогенные источники заг-
рязнения вод. Первые в отличие от вторых сбаланси-
рованы процессами самоочищения вод за счет их кру-
говорота в природе. Антропогенное загрязнение (био-
логическое, химическое, физическое) вод связано с
хозяйственной деятельностью человека.

Качество воды большинства водных объектов не
отвечает нормативным требованиям. Многолетние на-
блюдения за динамикой качества поверхностных вод
обнаруживают тенденцию увеличения уровня загряз-
ненности (более 10 ПДК) и числа случаев экстремаль-
но высокого содержания (свыше 100 ПДК) загрязня-
ющих веществ в водных объектах.

Состояние водных источников и систем централи-
зованного водоснабжения не может гарантировать требу-
емого качества питьевой воды, а в ряде городов это со-
стояние достигает опасного уровня для здоровья челове-
ка. Службы санитарно-эпидемиологического надзора
постоянно отмечают высокое загрязнение поверхностных
вод. Около 1/3 всей массы загрязняющих веществ вно-
сится в водоисточники с поверхностным и ливневым сто-
ком с территорий санитарно неблагоустроенных мест, сель-
скохозяйственных объектов и угодий, что влияет на се-
зонное, в период весеннего паводка, ухудшение качества
питьевой воды, ежегодно отмечаемое в городах. В связи
с этим проводится гиперхлорирование воды, что, в свою
очередь небезопасно для здоровья населения в связи с
образованием хлорорганических соединений.

Среди продуктов промышленного производства
особое место по своему отрицательному воздействию
на водную среду и живые организмы занимают ток-
сичные синтетические вещества. Они находят все бо-
лее широкое применение в промышленности, на транс-
порте, в коммунально-бытовом хозяйстве. Концент-
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рация этих соединений в сточных водах, как правило,
составляет 5-15мг/л при ПДК — 0,1 мг/л.

Наиболее распространенными загрязняющими
веществами в поверхностных водах являются фено-
лы, легко окисляемые органические вещества, соеди-
нения меди, цинка, формальдегид и др. Огромное ко-
личество загрязняющих веществ вносится в поверх-
ностные воды со сточными водами предприятий чер-
ной и цветной металлургии, химической, нефтехими-
ческой, газовой, угольной промышленности, предпри-
ятий сельского и коммунального хозяйства, поверх-
ностным стоком с прилегающих территорий.

Расширенное производство (без очистных соору-
жений) и применение ядохимикатов на полях приво-
дят к сильному загрязнению водоемов вредными со-
единениями. Загрязнение водной среды происходит в
результате прямого внесения ядохимикатов при обра-
ботке водоемов для борьбы с вредителями, поступле-
ния в водоемы воды, стекающей с поверхности обра-
ботанных сельскохозяйственных угодий, при сбросе
в водоемы отходов предприятий-производителей, а
также в результате потерь при транспортировке, хра-
нении и частично с атмосферными осадками.

Наряду с ядохимикатами сельскохозяйственные
стоки содержат значительное количество остатков удоб-
рений (азота, фосфора, калия), вносимых на поля. Кро-
ме того, большие количества органических соединений
азота и фосфора попадают со стоками от животновод-
ческих ферм, а также с канализационными стоками.

Одним из определяющих факторов качества воды
в реках и водоемах является количество и качество сбра-
сываемых в них сточных вод. Выделяют бытовые, шах-
тные и карьерные сточные воды. Сброс сточных вод в
реки Донецкой области приводит к их загрязнению та-
кими веществами, как азот аммонийный и нитратный,
фенолы и формальдегиды, нефтепродукты и сульфаты и
т.д. В результате наблюдается ухудшение качества воды
источников питьевого водоснабжения по минерализа-
ции, сульфатам и жесткости. Сточные воды транспорт-
ных предприятий загрязнены нефтепродуктами.

Техногенному воздействию подвергаются
огромные территории — от Дона до Днепра, на кото-
рых расположено более сотни угольных шахт. Еже-
годно они сбрасывают около 500 млн. куб. м шахт-
ных вод, загрязнённых минеральными солями, взве-
шенными веществами и бактериальными примесями.
В малые реки Донецкой и Луганской области ежегод-
но поступает около 1,5 млн тонн солей, это привело к
обмелению рек за последние годы на один метр.

Поэтому очень острой остается проблема каче-
ства воды, которая используется на хозяйственно-пи-
тьевые нужды. Через аварийные ситуации на объек-
тах канализационного хозяйства, постоянные сбросы
промышленных предприятий санитарно — эпидеми-
ческое состояние водных объектов находится в кри-
тическом состоянии.

Исследования состояния водоемов в местах во-
дозаборов для населения показали, что нормативам
по санитарно — химическим показателям не соответ-
ствовали 42 % исследованных проб, по микробиоло-
гическим показателям — каждая четвертая проба. Вода
классифицируется как загрязненная и очень загряз-
ненная IV — V уровня качества [2]. Под санитарно-
гигиеническими показателями качества воды понима-
ются характеристики ее состава и свойств, определя-
ющие пригодность воды для использования челове-
ком или в качестве среды для обитания некоторых
видов фауны (в первую очередь, промысловых рыб).

Еще хуже дела обстоят в Донецкой области. Све-
жую воду используют предприятия металлургической,
угольной промышленности, энергетики, коммуналь-
ного и сельского хозяйства. А основными загрязни-
телями водных объектов являются предприятия гор-
ной и металлургической промышленности. Среди го-
родов Донецкой области наибольшее количество заг-
рязняющих веществ в водные объекты вносят пред-
приятия городов Мариуполя, Донецка, Макеевки, Гор-
ловки и Енакиево. Основная часть загрязнений при-
ходится на реки Приазовья. Процент сброса состав-
ляет свыше 20. Далее, чем ближе к северу области,
тем меньше удельный вес сбрасываемых загрязнен-
ных вод. По степени загрязнения рек наиболее выде-
ляется реки Кальмиус, Крынка, Казенный Торец, Са-
мара, Соленая, Бык, Волчья [2].

Несмотря на уменьшение объемов водопотреб-
ления (по сравнению с 1990 г. в 2 раза) (табл.1), ин-
тенсивность использования водных ресурсов в До-
нецкой области остается наибольшей по Украине. В
связи с этим область занимает первое место в стране
и по сбросу загрязненных сточных вод.

Поэтому необходимо проводить мероприятия по борь-
бе с загрязнением водоемов: строительство новых очис-
тных сооружений; совершенствование технологических
процессов, при помощи которых можно частично или
полностью исключить сброс загрязненных стоков.

Общий объем сброшенных в поверхностные
объекты сточных вод в 2009 г. составил 1232 млн
куб. м, что на 20,2% меньше, чем в 2008 г. При этом
сброс сточных вод без очистки и недостаточно очи-
щенных за год уменьшился на 83,9 млн. м. куб. и со-
ставил 530,6 млн. м. куб., это связано со снижением
промышленного производства.

Главными загрязнителями водных объектов, как
и раньше, остаются предприятия металлургической и
коксохимической промышленности (заводы Мариу-
поля, Енакиева, Макеевки, Авдеевки, Донецка), уголь-
ной отрасли и энергетики.

Наряду со сточными водами в водоемы Донецкой
области поступает большое количество загрязняющих
веществ. В 2008 г. было сброшено 357 тыс. т сульфа-
тов, 165 тыс. т хлоридов, 11 тыс. т нитратов, 84 т нефте-
продуктов и других вредных веществ. В результате это-
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го большинство рек области относятся к категории гряз-
ных и очень грязных. В водах почти всех рек области
наблюдается высокая концентрация солей, одной из при-
чин этого — сброс высокоминерализованных шахтно-
рудниковых вод, с которыми поступает около 1 млн т
различных солей (без учета морской воды) [4, с. 10].

Конечно, сточные воды перед сбросом в водоем
подвергаются очистке (механической, физико-химичес-
кой или биологической). Но из-за неудовлетворитель-
ного технического состояния очистных сооружений, их
перегрузки, отсутствия специальных строительных и
ремонтных подразделений, а также недостаточного
финансирования сточные воды недостаточно очища-
ются, что приводит к загрязнению водных ресурсов.

К сожалению, большой потенциал управленческих,
производственных, научных и проектных подразделе-
ний действует в значительной степени разрозненно, цен-
ная информация во многом не учитывается и не обоб-
щается, не доводится до сведения и использования за-
интересованными организациями и предприятиями, что
не способствует эффективному решению вопросов ох-
раны и рационального использования водных ресурсов.

Поэтому, чтобы попытаться решить эту проблему,
нужно провести экологическую диагностику, которая
позволит сделать заключение о состоянии среды. Глав-
ное на данный момент — создать реальный научный ин-

струментарий, который позволит провести диагностику
исследуемого объекта, выявить причины ухудшения эко-
логического состояния и найти пути их решения.

В настоящее время нет должного контроля нор-
мативов водопотребления и водоотведения промыш-
ленных и хозяйственно-бытовых стоков, что приво-
дит к нарушению существующих правил водополь-
зования и водотведения.

Возникает потребность применения материальной
ответственности работников водного хозяйства, про-
изводственных и хозяйственных организаций за ис-
пользование, загрязнение и истощение водных ресур-
сов [5, с. 138].

Экономические проблемы водных ресурсов сви-
детельствуют о том, что необходимо решить множество
вопросов комплексного использования водных ресур-
сов: внедрение оптимальных норм расхода воды, вне-
дрение прогрессивных технологий процессов произ-
водства и прогрессивных систем очистки сточных вод,
опреснение минерализованных вод, воспроизводство
запасов пресных подземных вод, извлечение полезных
компонентов из сточных вод и ряд других вопросов
эффективного использования водных ресурсов. А для
этого необходимо разработать методическую докумен-
тацию, которой необходимо уделить внимание при про-
ведении дальнейших исследований.

Таблица 1
Основные показатели использования воды в Донецкой области

(млн.м.куб.)

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
Забор воды из природных водных объек-
тов – всего 

4051 3197 2446 2223 2277 2364 2164 1958 

 забор из подземных источников  672 620 528 489 481 464 392 370 
 забор из поверхностных источников:  3379 2577 1918 1734 1796 1900 1772 1588 
   пресной воды 2477 1913 1134 942 929 940 899 811 
   морской воды 902 764 784 792 866 960 873 777 
Из общего объема взято воды для исполь-
зования – всего 

 
2590 

 
1905 

 
1293 

 
1191 

 
1286 

 
1349 

 
1257 

 
1113 

 в расчете на одного человека, м3  485 364 263 256 279 296 278 248 
Потери воды при транспортировке 175 116 263 325 333 330 279 311 
Использование свежей воды  
(включая морскую) 

3419 2548 1751 1508 1562 1633 1527 1346 

на хозяйственно-питьевые нужды 722 680 461 320 296 272 261 234 
в расчете на одного человека, м3      135 130 94 69 64 60 58 70 
на производственные нужды 2257 1626 1190 1132 1205 1302 337 1052 
на орошение 349 164 54 21 23 26 22 16 
на сельскохозяйственные нужды 91 78 21 11 9 9 8 8 
Экономия забора воды за счет оборотного и 
последовательного водопотребления 

 
15262 

 
10760 

 
7838 

 
7745 

 
8018 

 
8503 

 
7784 

 
6797 

Доля обратной и последовательно исполь -
зованной воды в общем объеме использо-
вания воды на производственные нужды, % 

 
 

87 

 
 

87 

 
 

87 

 
 

87 

 
 

87 

 
 

87 

 
 

87 

 
 

87 
 [3, с. 51].
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В связи со сложившейся экологической ситуа-
цией в области, да и в целом по Украине, приоритет-
ными направлениями по улучшению состояния вод-
ных ресурсов Донецкой области являются:

— предотвращение негативных последствий во
время закрытия  шахт, а также фильтрации вредных
веществ в действующие шахты;

— строительство новых, расширение и реконст-
рукция действующих систем хозяйственно-бытовой
канализации (Белозерское, Артемовск, Доброполье,
Макеевка, Мариуполь и другие);

— строительство и реконструкция систем очис-
тки и оборотного водоснабжения производственных
сточных вод;

— деминерализация шахтных вод; строительство
систем ливневой канализации с очисткой поверхнос-
тного стока с территории городов и производствен-
ных промышленных площадок;

— расчистка малых речек и водоемов области,
упорядочивание водо-охранных зон и прибрежных за-
щитных полос.

С целью охраны и рационального использова-
ния водных ресурсов в долгосрочной перспективе
была принята Программа научно-технического разви-
тия Донецкой области на период до 2020 г, в которой
предполагается:

— осуществить оценку современного состояния
прогнозных ресурсов и эксплуатационных запасов
подземных питьевых вод Донецкой области с выяв-
лением источников загрязнения;

— осуществить разработку принципиальной схе-
мы водоснабжения Донецкой области подземными во-
дами и создание конкретных схем водоснабжения от-
дельных городов и районов;

— осуществить разработку и обеспечить выпол-
нение региональных целевых программ противодей-
ствия подтоплению территорий;

— осуществить строительство и реконструкцию
существующих очистных сооружений промышленных,
хозяйственно-бытовых стоков и канализационных линий;

— обеспечить внедрение в производство пере-
довых мировых маловодных и безводных техноло-
гий, систем повторного использования сточных вод;

— осуществить переход на замкнутые системы
водоснабжения технологических процессов;

— обеспечить разработку и внедрение новейших
технологий по расширению использования минерали-
зованных подземных и шахтных вод на технологи-
ческие нужды;

— усовершенствовать технологические процес-
сы в производстве;

— осуществить разработку действенных мер по
недопущению аварийных ситуаций [6, с.154-155].
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Коршикова І. О. Стан водних ресурсів До-
нецької області та їх діагностика

Проаналізовано стан водних ресурсів Донецької
області та особливості їх скидання до водоймищ, виз-
начені головні забруднювачі водних об’єктів. Запро-
поновані пріоритетні напрями поліпшення стану вод-
них ресурсів Донецької області, а також необхідності
проведення екологічної діагностики стану водних ре-
сурсів з метою запобігання їх забруднення.

Ключові слова: водні ресурси, забруднення вод-
них ресурсів, скидання забруднених вод, екологічна
діагностика.

Коршикова И. А. Состояние водных ресур-
сов Донецкой области и их диагностика

Проанализировано состояние водных ресурсов
Донецкой области и особенности их сброса в водо-
емы, определены главные загрязнители водных объек-
тов. Предложены приоритетные направления по улуч-
шению состояния водных ресурсов Донецкой облас-
ти, а также о необходимости проведения экологичес-
кой диагностики состояния водных ресурсов с целью
упреждения их загрязнения.

Ключевые слова: водные ресурсы, загрязнение
водных ресурсов, сброс загрязненных вод, экологи-
ческая диагностика.

Korshikova I A Status of water resources of
Donetsk region and their diagnostics

The state of water resources Donetsk region, and
especially to their discharge into water bodies, identified
the major pollutants of water bodies. Proposed priority
areas for improvement of water resources in Donetsk
region, as well as the need for environmental diagnosis
of the condition of water resources with a view to
forestalling their pollution.

Key words: water resources, water pollution, water
discharges, environmental diagnostics.
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Развитие центрального отопления и горячего во-
доснабжения изначально было обусловлено его бо-
лее высокой экономической эффективностью в срав-
нении с индивидуальным отоплением. Технологичес-
кие особенности обусловили монополию предприя-
тий теплоснабжения, которым на первоначальных эта-
пах приходилось конкурировать с системами индиви-
дуального отопления, поскольку в жилых домах ста-
рой застройки сохранялось еще печное отопление. Со
временем печное отопление было демонтировано, что
существенно снизило возможности конкуренции на
рынке услуг по теплоснабжению.

Однако, у потребителей осталось право отказать-
ся от централизованного теплоснабжения и вернутся
к автономному отоплению. Кроме того, новые заст-
ройщики имели полную свободу выбора способа теп-
лоснабжения, которая расширялась по мере появле-
ния новых технологий и теплотехнического оборудо-
вания. Такая эволюция теплоснабжения характерна
для стран Европы и Северной Америки.

В СССР развитие централизованного теплоснаб-
жения осуществлялось по государственному плану за
счет бюджетного финансирования. Государство так-
же дотировало эксплуатацию систем теплоснабжения,
обеспечивая потребителей дешевой тепловой энерги-
ей. Однако потребители уже практически не имеют
возможности отказаться от централизованного тепло-
снабжения и повлиять на его качество. Более того,
экономическая эффективность систем централизован-
ного теплоснабжения снижалась, что было практичес-
ки незаметно в условиях ограниченного хозрасчета и
государственной поддержки. Все недостатки суще-
ствующих систем теплоснабжения, на постсоветском
пространстве, стали проявляться после распада СССР.
Тарифы на отопление и горячее водоснабжение без
государственной поддержки стали расти высокими
темпами, что вызвало неплатежи со стороны потре-
бителей, которые накапливались в виде дебиторской
задолженности, достигшей по Украине по состоянию
на 1.09.2010 г. 5216,4 млн. грн., по предприятиям ком-
мунальной формы собственности. Только за 2009 г.
долги населения по оплате отопления и горячего во-
доснабжения в Луганской области увеличились на 76,7
млн. грн., уровень оплаты в среднем составил 80,9%

[1, с.30]. Недостаток средств не позволяет предприя-
тиям поддерживать в эксплуатации системы тепло-
снабжения, что приводит к сокращению протяженно-
сти инженерных сетей и прекращению снабжения по-
требителей. Только с 2005 по 2009 г. в Луганской об-
ласти протяженность тепловых сетей сократилось на
17,7%. [1, с.12], в Донецкой на 7,7% [2].

В наиболее неблагополучных городах и районах
деградация систем теплоснабжения была большей, со-
кращение протяженности сетей составило по Луганс-
кой области: г. Кировск — 47,7%, г. Красный Луч —
27,6%, г. Рубежное — 45,2%, в Краснодонском районе
— 61,3%, Луганском районе 64,4%, Меловском райо-
не — 84,3% [1, с. 21], по Донецкой области в г. Артё-
мовск — 26%, в г. Горловка — 40%, в г. Шахтерск —
42,6%, в Волновахском районе — 36,7%, в Володарс-
ком районе — 74,9%, в Великоновосёловском районе
— 74,4%, в Славянском районе — 41,8% [2].

Производство тепловой энергии в Луганской
области за 2004-2009 гг. снизилось на 43,4%, в До-
нецкой области на 31,1%, отпуск тепловой энергии
— на 42,5% в Луганской области и на 32,9% в До-
нецкой. При этом коэффициент использования мощ-
ности в 2004 году составил по Луганской области
20,2% и 24,1% по Донецкой области, а в 2009 по
Луганской области 11,3%, снизился на 8,9%, по До-
нецкой 20,5%, снизился на 3,6%. Производство теп-
ловой энергии за 2004-2009 года по Донецкой облас-
ти сократилось в г. Донецке на 18,8%, при этом жи-
лищный фонд вырос на 2,72%, в г. Авдеевка на 93,3%,
в г. Артемовск на 29,1%, в г. Славянск на 32,3%, в
г. Шахтерск на 48,8%, Володарском районе на 51,2%,
при этом жилищный фонд вырос на 2,34%, в Волно-
вахском районе на 53,8%, при этом жилищный фонд
вырос на 5,23%, в Славянском районе на 10,6, при
этом жилищный фонд вырос на 4,96% [2 — 5].

Одна из важнейших причин сокращения потреб-
ления тепловой энергии — её дороговизна и низкое
качество, что вынуждает потребителей переходить на
автономное теплообеспечение, а вновь построенные
многоквартирные дома сразу обеспечиваются авто-
номным отоплением. Для того, чтобы остановить па-
дение спроса на услуги централизованного отопле-
ния, органы государственной власти, поддерживая
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поставщиков — естественные монополии — в ущерб
потребителям, вводят запрет на поквартирное отклю-
чение от централизованного отопления. В результате
ситуация с теплоснабжением в целом обостряется.

 Вопросами состояния отрасли теплоэнергетики, и
путей вывода ее из кризиса занимались многие ученые:
И. М. Айзинова [6], К. Д. Ильченко, В. Н. Инякин [7; 8],
А. В. Клименко [9], В. В. Муравьев, А. В. Наумов [10],
В. П. Полуянов [11], И. Н. Пыжов, Б. Ф. Реутов [9; 10],
В. Г. Семёнов [11], Е. Л. Черевиков [13] и др. Но несмот-
ря на многочисленные исследования проблема остается
нерешенной и нуждается в дальнейших исследованиях.

Целью настоящей статьи является определение
возможности и направления создания конкурентной
среды на рынках теплоснабжения в Украине.

В Законе Украины «О естественных монополи-
ях» естественная монополия — это состояние товар-
ного рынка, при котором удовлетворение спроса на
этом рынке является более эффективным при усло-
вии отсутствия конкуренции вследствие технологичес-
ких особенностей производства (в связи с существен-
ным уменьшением затрат производства на единицу
товара в меру увеличения объемов производства), а
товары (услуги), которые производятся субъектами
естественных монополий, не могут быть заменены в
потреблении другими товарами (услугами), в связи с
чем спрос на этом товарном рынке меньше зависит
от изменения цен на эти товары (услуги), чем спрос
на другие товары (услуги) (далее — услуги) [14]. То
есть, естественная монополия должна быть априори
эффективной, и она имеет место в случае, если при
данном минимально эффективном (оптимальном) раз-
мере производства на соответствующем рынке могут
разместиться только один или очень ограниченное
число хозяйствующих субъектов, действующих по
принципу «экономии от масштабов производства и
сбыта (распределения)». В этом случае предприятие
— субъект естественной монополии будет иметь бо-
лее низкие удельные издержки, чем группа фирм-кон-
курентов относительно небольших размеров. Поэто-
му действие одного или очень немногих субъектов на
данных рынках эффективнее, чем большого количе-
ства конкурирующих. Характерной чертой всех пред-
приятий — субъектов естественных монополий явля-
ется низкая эластичность спроса на их услуги (при
увеличении тарифов на услуги предприятий — субъек-
тов естественных монополий, потребитель скорее пред-
почтет снизить свои расходы по другим товарам и
услугам). Эта ситуация вызывает опасения в действиях
предприятия — субъекта естественной монополии по
необъективному повышению отпускных цен, что само
по себе весьма вероятно в условиях отсутствия кон-
куренции и недостаточно эффективном контроле со
стороны государственных органов.

Таким образом, можно с уверенностью утверж-
дать, что инфраструктурная деятельность предприятий
— субъектов естественных монополий во многом но-
сит социальный характер и обуславливает развитие и
перспективы экономики в целом. Таким образом,
возникновение естественной монополии зависит от
технологических и экономических факторов и не свя-
зано с действиями правительства или конкурентов.
Каждая естественная монополия имеет обязательную
территориальную и временную привязку — развитие
научно-технического прогресса, появление товаров-
заменителей, достижения в области техники и техно-
логии могут привести к исчезновению естественной
монополии на определенном рынке (как это наблюда-
ется в дальней и местной телефонной связи).

Вместе с тем, как показывает мировой опыт, в
сформированной системе рыночной экономики наря-
ду с имеющим место антагонизмом между конкурен-
цией и монополией, последняя может существовать
только потому, что она постоянно находится в состоя-
нии конкурентной борьбы.

С развитием технологий у централизованного
теплоснабжения появляется конкурент в лице автоном-
ного газового и электрического поквартирного ото-
пления, получившее широкое распространение в пос-
ледние годы. Это обусловлено более низкой ценой на
газ и электроэнергию для физических лиц, высоким
КПД, и возможностью регулирования температуры в
каждой квартире, что решает проблему «недотопов»
в зимний период и «перетопов» в осенне-весенний
период, а также позволяет минимизировать расход
тепла во время отсутствия хозяев в помещениях.

Однако автономное отопление встречает проти-
водействие со стороны предприятий централизован-
ного теплоснабжения, активно лоббирующих свои
экономические интересы во властных структурах.
Государство в сложившейся ситуации следовало бы
стать регулятором и создать условия эффективного
контроля над централизованным теплоснабжением,
поддержки финансирования инвестиционных проек-
тов по снижению себестоимости центрального тепло-
снабжения. Но вместо этого 06.11.2007 года издается
указ «Про утверждение изменений к указу Минстроя
Украины от 22.11.2005 № 4» [16], согласно которо-
му, отказ от централизованного теплоснабжения и ус-
тановка автономного отопления возможны лишь в слу-
чае отключения всего дома или нескольких домов.
Даже в таком случае это процедура очень сложная и
длительная, то есть потребитель лишен реальной воз-
можности отключения от централизованного тепло-
снабжения, а следовательно и подключения более
выгодной, качественной и удобной системы отопле-
ния. Потребитель оказался в безвыходной ситуации,
когда его заставляют пользоваться услугами теплосе-
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ти, которыми он пользоваться не хочет, и не может
себе позволить платить за эти услуги по действую-
щим, постоянно растущим тарифам.

Рассмотрим причины противоречивости данно-
го указа главенствующим регламентирующим доку-
ментам таким как: Конституция Украины, Гражданс-
кий кодекс Украины, законы Украины «О жилищно-
коммунальных услугах», «О теплоснабжении», «О
защите прав потребителей», «О защите экономичес-
кой конкуренции»:

1. Основанием являются положения Конститу-
ции, закрепляющие право граждан свободно распо-
ряжаться собственным имуществом [17].

2. Ст. 383 Гражданского кодекса позволяет вла-
дельцу квартиры на свое усмотрение осуществлять в
ней ремонт и прочие изменения, если они не наруша-
ют права владельцев других квартир [18].

3. Навязываются некачественные услуги, нару-
шая права потребителя, согласно ст. 21. Закона Укра-
ины «О жилищно-коммунальных услугах» исполни-
тель обязан обеспечивать своевременность и соответ-
ствующее качество жилищно-коммунальных услуг, в
том числе путем создания систем управления каче-
ством соответственно национальным или международ-
ным стандартам [19]. В случае некачественных услуг,
потребитель имеет право воспользоваться услугами
другого поставщика, согласно ст. 5. Закону Украины
«О защите прав потребителей» государство обеспе-
чивает потребителям защиту их прав, дает возмож-
ность свободного выбора продукции (услуг) соответ-
ственно с их потребностями и достаточного для под-
держания здоровья и жизнедеятельности. Согласно ст.
10 этого же закона потребитель имеет право отказать-
ся от договора о выполнении работ если исполнитель:

— своевременно не приступил к исполнению
своих обязанностей по договору;

— при существовании в услуге существенных
недостатков;

— если цены на услуги существенно выросли с
момента заключения договора [20].

4. Cт. 1. Закона Украины «О теплоснабжении»: —
потребителем тепловой энергии является физическое
или юридическое лицо, которое использует тепловую
энергию на основании договора. Соответственно воз-
никновение каких-либо обязательств со стороны по-
требителя возможно только на основании договора [21].

5. Согласно ст. 2. Закона Украины «О жилищно-
коммунальных услугах» государство обязано поддер-
живать создание и поддержку конкурентной среды при
изготовлении и предоставлении жилищно-коммуналь-
ных услуг, и обеспечения контроля в сфере деятель-
ности естественных монополий [22].

6. Согласно ст. 15. Закона Украины «О защите
экономической конкуренции» антиконкурентными дей-

ствиями органов власти, органов местного самоуп-
равления являются: — запрет или помеха созданию
новых предприятий или осуществление предпринима-
тельства в других организационных формах в какой-
либо сфере деятельности, а также установления огра-
ничений на осуществление отдельных видов деятель-
ности на производство, покупку или реализацию оп-
ределенных видов товаров [22].

7. Согласно закону «О защите экономической
конкуренции», злоупотреблением монопольным поло-
жением считается [22, ст. 13]:

— ограничение или прекращение производства,
а также изъятие с оборота товаров, которые привели
или могут привести к созданию или поддержки дефи-
цита на рынке или установление монопольных цен;

— создание барьеров доступа на рынок других
субъектов хозяйствования;

— установление дискриминационных цен (тари-
фов, расценок) на свои товары, которые ограничива-
ют права отдельных потребителей;

— установление монопольно высоких цен (та-
рифов, расценок) на свои товары, которые привели
или могут привести к нарушению прав потребителей.

В данном случае права гражданина нарушены,
поскольку законы и кодексы имеют большую юриди-
ческую силу, чем приказы министерств и ведомств.
Следовательно, свои права граждане могут отстаивать
в судебном порядке, поскольку такая норма предус-
мотрена основным законом — Конституцией Украи-
ны — и Гражданским кодексом Украины. Но есть еще
одна проблема, так как государственное регулирова-
ние предприятий тепловых сетей, осуществляют орга-
ны местного самоуправления, т.е. владельцы контро-
лируют сами себя, это предопределяет трудности в за-
щите потребителями своих интересов и затрудненность
доступа новых производителей на рынок.

Сохранение существующего монополизма на
рынке теплоснабжения обуславливает высокий уро-
вень затрат, а соответственно и стоимости данных ус-
луг, низкого качества предоставляемых услуг, по-
скольку монополистам незачем снижать себестои-
мость и повышать качество, так как потребители ли-
шены своего конституционного права выбора.

В сложившейся ситуации, для разрешения име-
ющихся противоречий, государством должны быть
решены следующие задачи:

1. Необходимо убрать законодательные ограничения
для создания конкурентного рынка теплообеспечения.

2. Введение государственного регулирования и
контроля за всей деятельностью предприятий тепло-
снабжения, и непосредственно за процессом форми-
рования стоимости тепла, с использованием зарубеж-
ного опыта.

В США доминировавшей до последнего време-
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ни практикой, было ограничение нормы прибыли ес-
тественных монополий. Детально контролируются та-
рифы, инвестиции и прибыльность.  Определение те-
кущих издержек не ограничивается чисто техничес-
кой операцией. Большинство комиссий штатов разра-
ботало единую систему счетоводства, обязательную
для всех компаний. Комиссии следят за тем, чтоб у
производителей не было излишних издержек вслед-
ствие покупок по завышенным ценам, установления
высокой заработной платы или отказа от поиска бо-
лее дешевых товаров и услуг. Средства, затраченные
на излишние, не эффективно возведенные здания и
сооружения или ненужное оборудование, полностью
или частично исключаются из базы расчета нормы
прибыли. Недостатком этого метода является дорого-
визна и отсутствие стимулирования повышения эф-
фективности.

В Великобритании получила развитие практика
регулирования тарифов при отсутствии ограничений на
нормы прибыли. Устанавливается на согласованный
срок (4-5 лет) формула расчета ежегодного тарифа,
содержащего коэффициент повышения производитель-
ности (коэффициент эффективности), т.е. коэффициент
обязательного ежегодного снижения тарифа из-за рос-
та производительности труда. Тщательнейшие провер-
ки компаний проводятся один раз в 4-5 лет.

Достоинствами этого метода являются относи-
тельная простота и стимулирование эффективности. В
то же время отсутствуют четкие критерии введения
коэффициента эффективности. Кроме того, стимули-
рующий эффект такого регулирования относительно
велик, когда пересмотр тарифа намечается нескоро,
но с приближением времени пересмотра снижается
до нуля. По мере приближения момента пересмотра,
у фирмы возникают основания занижать результаты
своей деятельности, чтобы добиться более щадящего
режима ценообразования.

Обе модели имеют много общего, они отражают
процесс торга между компанией и государственным
регулирующим органом.

В последнее пятилетие в США под воздействием
британского опыта сложилась модель, совмещающая
черты регулирования и нормы прибыли, и тарифа.
Ограничение тарифов дополняется лимитом на норму
прибыли. Если прибыль не выходит за 13%, она пол-
ностью остается у компании, при норме выше норма-
тивной, но в пределах установленного уровня, фирме
принадлежит уже часть прибыли, например, полови-
на прибыли, полученной сверх 13% до 15%. Для ус-
тановления «справедливой» нормы прибыли исполь-
зуется учет сравнительных результатов деятельности
подобных компаний в других регионах.

Почти во всех западноевропейских странах с
развитой системой централизованного теплоснабже-

ния (Дания, Финляндия) компании централизованно-
го теплоснабжения принадлежат либо потребительс-
ким кооперативам, либо общественным энергоснаб-
жающим компаниям. Главной задачей компании дан-
ного типа, в конечном итоге, является минимизация
тарифов на благо потребителей. Речь о прибыли даже
не идет. В то же время введены многоставочные тари-
фы, стимулирующие потребителя к уменьшению за-
явленной мощности.

Для стимулирования развития теплофикации в
Дании установлено, что в течение 12 лет вся экономия
от комбинированной выработки тепла и электроэнер-
гии относится на уменьшение стоимости тепла [10].

В Литве доходы теплоснабжающей компании
напрямую не зависят от количества проданных гига-
калорий. Комиссия по регулированию цен согласо-
вывает базовый тариф, который, представляет из себя,
согласованную комбинацию издержек (постоянных и
переменных) плюс фиксированную нормативную при-
быль (вознаграждение с текущих и основных
средств). Таким образом, прибыль зависит от стоимо-
сти имущества компании и делает ей выгодным вло-
жения в модернизацию [23].

Подобная схема может работать и в Украине, но
для этого нужно принять несколько важных мер. Для
начала необходим комплексный финансовый и техничес-
кий аудит. Прежде чем пускать к управлению водокана-
лами или теплокоммунэнерго частный капитал, устанав-
ливать новые тарифы и о чем-то договариваться, нужно
понимать в каком состоянии находится каждое из этих
предприятий. Данные финансовой отчетности компаний-
операторов должны быть открытыми, что станет базой
для определения того, насколько эффективно они рабо-
тают. Исходя из этого, с ними будет продлен контракт на
управление или выбран другой управленец.

Украина далеко не первой столкнулась с пробле-
мой неэффективности управления коммунальными
монополистами. Пример работы французской компа-
нии Dalkia [23] демонстрирует, насколько разнообраз-
ными и гибкими могут быть модели управления таки-
ми предприятиями. Эта компания — мировой лидер в
сфере теплоснабжения, ее сотрудничество с местны-
ми органами власти основывается на всех всевозмож-
ных вариантах: аренде, концессии, лизинге, договоре
эксплуатации и других. Созданная в 1998 г. Dalkia не
зря активно продвигается в Центральной Европе на
восток (Болгария, Чехия, Германия, Польша, Слова-
кия, Румыния), странах Балтии и России, т.е. там, где
централизованное теплоснабжение побывало муници-
пальным и резервы в снижении издержек колоссаль-
ны. По большому счету, чем хуже ситуация в тепло-
снабжении города, тем выше существующий тариф
(механизм формирования тарифа — затратный), и тем
эффективнее могут оказаться инвестиции, и меньше
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срок их возврата даже без повышения тарифа, то есть
тем лучше условия для вхождения частного операто-
ра. Но наличие частного оператора, готового инвес-
тировать в инфраструктуру, не означает, что он решит
все проблемы коммунального теплоснабжения, в пер-
вую очередь, инвестор будет блюсти свои интересы,
если условия договора не предусматривают, чтобы эти
интересы совпадали. Во-вторых, местные органы вла-
сти должны быть готовы к приходу частника, так как
именно качество заключенных договоров будет в даль-
нейшем определять рост тарифов для потребителя. А
высокие тарифы не означают качество услуг [23].

Однако в современных условиях в Украине при-
ход частных компаний в сферу жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ограничивается высоким уровнем фи-
зического износа основных фондов, что обуславлива-
ет большой риск масштабных техногенных аварий. В
случае большой техногенной аварии частный оператор
может не суметь оперативно восстановить обеспече-
ние потребителей и компенсировать потери. Кроме того,
частный оператор будет вынужден осуществить круп-
ные инвестиции в восстановление изношенных сетей и
оборудования, для окупаемости которых потребуется
очень длительное время. С учетом этого, органы мест-
ного управления должны очень тщательно изучить по-
тенциальных частных операторов, поскольку:
«… ответственность за весь комплекс коммунальных
услуг по-прежнему несет местная власть. И митинго-
вать зимой население ходит не к офисам частных ком-
паний, а к зданиям администрации». [24, с.34].

Монополию централизованного отопления в бу-
дущем могут разрушить индивидуальные и автоном-
ные системы отопления (в случае отсутствия законо-
дательных барьеров). В небольших городах они
обслуживают уже 40% жителей [25]. Этот показатель
вполне достижим в масштабах страны: скорее всего,
автономные котельные будут устанавливать не только
в частных односемейных домах, но и в кондоминиу-
мах. Для оставшихся на рынке предприятий тепло-
снабжения останутся две возможности: сотрудниче-
ство с крупными профильными концессионерами,
которые смогут относительно дешево предоставить
ресурсосберегающие технологии, либо вертикальная
интеграция с поставщиками ресурсов.

Крупным городам не обойтись без централизо-
ванного теплоснабжения, поэтому государству необ-
ходимо реализовать утвержденную Государственную
целевую программу модернизации коммунальной теп-
лоэнергетики на 2010-2014 г., принятой 4 ноября 2009 г.
Согласно которой, предусмотрена необходимость раз-
работки нормативно-правовых документов по прива-
тизации и передаче в концессию объектов коммуналь-
ной теплоэнергетики, определена необходимость обя-
зательного оснащения жилищного фонда средствами

учета и регулирования потребления тепловой энергии,
также обозначена потребность в повышении профес-
сионального уровня специалистов отрасли коммуналь-
ной теплоэнергетики. Согласно программе должен быть:
определен спрос на тепловую энергию для централи-
зованного отопления и горячего водоснабжения на
средне- и долгосрочную перспективу; проведена энер-
гетическая паспортизация жилых, офисных помеще-
ний; проведены энергетический и экологический аудит
и технические обследования объектов коммунальной
теплоэнергетики; проведен ремонт ветхих и аварийных
тепловых сетей, реконструкция и модернизация внут-
ридомовых сетей теплоснабжения. Также согласно
программе должна быть утверждена Национальная стра-
тегия теплоснабжения [26].

Реализация программы даст возможность [26, с.5]:
— обеспечить оптимальное соотношение систем

централизованного теплоснабжения и автономного
отопления с учетом перспектив социально-экономи-
ческого развития регионов;

— создать условия для развития конкуренции в
отрасли коммунальной теплоэнергетики;

— создать условия для функционирования пред-
приятий коммунальной теплоэнергетики, которые дей-
ствуют на принципах самоокупаемости.

Объем финансирования программы составляет
90,3 млн. грн. [26, с.6], и согласно Приложению №2
Государственной целевой программы — 51,4 млн. грн.
будут потрачены на определение основных направле-
ний развития отрасли коммунальной теплоэнергетики,
из них 40,6 на разработку схем теплоснабжения насе-
ленных пунктов и региональных программ модерниза-
ции систем теплоснабжения, еще 30 млн. грн. на со-
здание условий для усовершенствования систем теп-
лоснабжения, внедрение новых ресурсосберегающих
технологий, повышение профессионального уровня
специалистов отрасли, 8,9 млн. грн. на усовершенство-
вания механизма финансирования мероприятий модер-
низации коммунальной теплоэнергетики [26]. Таким
образом, 90,3 млн. грн. расходуются на теоретическое
обоснование программы, а коммунальная теплоэнер-
гетика требует вложений в основные фонды.

Процесс реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в свое время пережили все развитые
страны мира. В поисках выхода из сложной ситуа-
ции, правительство этих государств проводили поли-
тику, которая должна была обеспечить государствен-
ную поддержку предприятий жилищно-коммунальной
сферы, и одновременно способствовала привлечению
частного партнера к предоставлению услуг, в резуль-
тате чего возникла и развилась конкурентная среда. В
результате повысилась эффективность предоставления
жилищно-коммунальных услуг и снизилась их сто-
имость. Необходимо подчеркнуть то, что государствен-
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ное регулирование коммунальной инфраструктуры в
станах с развитой рыночной экономикой, не только не
отменено, но и пережило глубокую эволюцию, под
влиянием специфических потребностей в той или дру-
гой отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Но-
вовведения в жилищно-коммунальной сфере разви-
тых стран, которые основываются на рациональном
сочетании централизации и децентрализации, дали
позитивные результаты, они активизировали рынок
услуг и улучшили условия жизни потребителей.

В большинстве крупных городов Европы госу-
дарственные органы власти не отдают системы тепло-
снабжения в частные руки. По крайней мере, остав-
ляют у себя контрольный пакет. Поэтому правила игры
формируют местные органы — организовывают ры-
нок. Простых решений для коммунального теплоснаб-
жения Украины не будет, но в случае правильного
баланса централизованного и децентрализованного
отопления у отрасли появятся перспективы развития,
а у страны — шанс повысить энергоэффективность и
снизить энергозависимость от других государств

Ключевой характеристикой коммунальной энерге-
тики нужно сделать конкуренцию. На рынке должны со-
существовать частные и государственные структуры; ко-
тельные, сжигающие газ, и котлы, работающие на био-
массе; «крышные» и индивидуальные котельные. Это
вынудит коммунальных монополистов быть более откры-
тыми, в том числе и перед потребителями. С другой сто-
роны, необходимо решить проблемы, которые возникают
из-за того, что котельные находятся в различных формах
собственности. Нужно привести отрасль к единому зна-
менателю, четко распределив роли между участниками
процесса: национальный регулятор отвечает за формиро-
вание цены на услуги ЖКХ, министерство разрабатывает
стратегию развития, а местные органы власти являются
собственниками теплосетей, противодействуя приватиза-
ции стратегически важных предприятий сектора.

В Украине сегодняшняя ситуация такова, что без
организующей роли государства не обойтись, так как
теплоснабжение в наших климатических условиях,
является средством сохранения жизни населения, а
Украина согласно Конституции, является социальным
государством, которое обязано охранять труд и здоро-
вье людей, и гарантировать права каждого человека на
жизнь. Система централизованного теплоснабжения
медленно деградировала до сегодняшнего состояния в
течение 20 лет, приводить же ее в порядок необходимо
быстро, иначе начнутся необратимые процессы. На вос-
становление того, что было раньше, средств не найти,
не хватит всего бюджета страны. Не остается ничего
другого, как заняться рыночными реформами: управ-
лением, экономией (с созданием института нормаль-
ных покупателей, заинтересованных в экономии), кон-
куренцией, инвестициями, мотивацией и т.д.
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Шевченко В. В., Устінова М. В. Можливості
розвитку конкуренції на ринках теплопостачан-
ня Донбасу

Проаналізовано стан ситем теплопостачання Донба-
су, виявлено зниження виробництва та відпуску теплової
енергії, що викликано появою конкурента — автономно-
го опалення. Обгрунтовано причини протиріччя законо-
давства, що регулює діяльність у сфері комунального теп-
лопостачання — природної монополії, в результаті чого
порушені конституційні, цивільні, споживчі права людей.
Розглянуто практику регулювання ринків теплопостачан-

ня в країнах з розвиненою ринковою економікою, і мож-
ливості застосування їх досвіду в Україні. Визначено роль
держави, як найважливішого регулятора, який здійснює
контроль за ринком теплопостачання, і є влавником стра-
тегічно важливих підприємств сектора.

Ключові слова: централізоване теплопостачання,
природна монополія, автономне опалення, конкурен-
ція, приватний капітал, державне регулювання.

Шевченко В. В., Устинова М. В. Возможнос-
тим развития конкуренции на рынках теплоснаб-
жения Донбасса

Проанализировано состояние ситем теплоснаб-
жения Донбасса, выявлено снижение производства и
отпуска тепловой энергии, что вызвано появлением
конкурента — автономного отопления. Обоснованы
причины протеворечивости законодательства регули-
рующего деятельность в сфере коммунального теп-
лоснабжения — естественной монополии, в результа-
те чего нарушены конституционные, гражданские, по-
требительские права людей. Рассмотрена практика
регулирования рынков теплоснабжения в странах с
развитой рыночной экономикой, и возможности при-
менения их опыта в Украине. Определена роль госу-
дарства, как важнейшего регулятора, осуществляю-
щего контроль за рынком теплоснабжения, и собстве-
ника стратегически важных предприятий сектора.

Ключевые слова: централизованное теплоснабже-
ние, естественная монополия, автономное отопление,
конкуренция, частный капитал, государственное ре-
гулирование.

Shevchenko V. V., Ustinova M. V. Opportunities
for the development of competition in the markets
of heating Donbassa

The state of Donbass Heating System Works,
showed a reduction in production and supply of heat
energy that is caused by the emergence of competitors
— independent heating. Substantiated reasons imperfect
legislation governing activities in the field of district
heating — natural monopoly, resulting in a violation of
the constitutional, civil, consumer rights of people. The
practical management of district heating markets in
countries with developed market economies, and the
possibility of applying their experience in Ukraine. Defined
the place of government as an important regulator,
controlling the heating market, and the owners of
strategically important enterprises in the sector.

Key words: district heating, natural monopoly,
independent heating, competition, private capital,
government regulation.
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Міжнародна та регіональна економіка

Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важнейшими научными или практичес-
кими задачами

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) приоб-
ретает все большее значение как «площадка» для созда-
ния благоприятных условий развития бизнеса и привле-
чения инвестиций [1, с. 30] и тем острее ощущается де-
фицит квалифицированных управленцев в этой сфере.

То, что для задач устойчивого развития жилищ-
но-коммунального хозяйства, наиболее приемлемой
формой является объединение совладельцев много
квартирных домов (ОСМД), сегодня практически не
вызывает возражений.

В тоже время, ОСМД как формирующийся соци-
альный институт испытывает ряд серьёзных проблем:
низкая грамотность и пассивность населения, у граж-
дан нет желания вступать в ОСМД, у ОСМД нет ин-
формации кому и за какие услуги необходимо платить,
ОСМД рискует потерять значительную сумму денег из-
за неграмотного менеджмента, ведения бухгалтерии,
мошенничества. У вновь назначенного директора
ОСМД нет знаний и опыта, как работает жилищно-ком-
мунальное хозяйство, отсутствует квалифицированный
бухгалтер, и нет денег на его содержание, нет техни-
ческих знаний (планы, сметы, подготовка к зиме, пра-
вила обслуживания, сроки и т.д.). В управлении ОСМД
отсутствуют отработанные механизмы получения льгот
и субсидий, нет практики взаимодействия с монополи-
стами (поставщиками, воды, тепла, газа, вывоз ТБО),
отсутствуют конкурентные предложения на рынке со-
держания жилья. Нет грамотного и ответственного че-
ловека, который сформирует заявку, соберет докумен-
ты, разработает техдокументацию для получения бюд-
жетных средств на капремонт [2, с. 4].

Появились случаи, когда возникающий спрос на
квалифицированный управленческий персонал компен-
сируется, формированием своеобразной управленчес-
кой надстройкой над ОСМД, называющие себя «Уп-
равленческими кампаниями» и «Концернами», которые
предоставляют централизованные технические, финан-
совые, организационные и административные услуги
в сфере управления объектами ЖКХ [3, с. 1].

Эта практика управления, имея более продвину-
тый характер, по сравнению с традиционными ЖЭК
— ами, не может быть основой устойчивого развития

ЖКХ, потому что сориентирована, прежде всего, на
оперативное управление и задачи реструктуризации
этой сферы решаются крайне слабо.

Проблема состоит в том, чтобы создать условия
для формирования кластерных схем в сфере ЖКХ.

Анализ последних исследований и публика-
ции, в которых начато решение проблемы и на
которые опирается автор

Ряд особенностей ЖКХ требует обратить внима-
ние на малоизвестный подход к построению класте-
ров — эпистемотехнологический.

Для того, чтобы на основе эпистемических (знань-
евых) практик технологии и новые технологические ре-
шения могли бы переноситься из одних областей произ-
водства в другие, должны быть подготовлены специ-
альные платформы, обеспечивающие подобный перенос.
Вот собственно с построением подобных платформ и
связано для нас формирование кластеров, поскольку на
основе подобных платформ предполагается соединять
вместе фундаментальную практико-ориентированную
науку, проектно-конструкторские разработки и новые
высокотехнологические производства [4, с. 34].

Центральным моментом формирования кластера
при эпистемотехнологическом подходе является не
просто территориально-географическое сближение,
резиденциальное объединение производств несколь-
ких разных отраслей, между которыми возможна си-
нергия и взаимно функциональные отношения ( по типу
поставщик-потребитель, разработка смежных реше-
ний и т. д.). Задача состоит в том, чтобы довести ряд
принципиально новых лабораторных технологий, дей-
ствие которых основано на новых физических прин-
ципах и эффектах до новых систем деятельности и
практики. На основе сформировавшихся новых сис-
тем деятельности и практики возможно перевооруже-
ния всего массива отраслей предшествующего тех-
но-промышленного уклада [4, с. 37].

Важнейшим условием создание опытных произ-
водств нового поколения является постоянный про-
цесс переподготовки менеджеров и разработчиков
формируемого кластера, что позволяет его рассмат-
ривать в качестве обучающей организации, осваива-
ющей новые институциональные схемы деятельности
[4, с. 43]. То есть, одной из платформ трансфера тех-
нологий является образовательный кластер.
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Формирование кластера предполагает выделение
нескольких сценариев — своеобразных операций,
обеспечивающих построение кластера. При построе-
нии кластера необходимо выделять: технико-реализа-
ционный сценарий, организационно-производствен-
ный сценарий, макретинговый сценарий, инвестици-
онный сценарий, кадровый сценарий, институциональ-
но-организационный сценарий [4, с. 45].

Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья

Трансфер технологий в производственной сфере
имеет достаточно обширный круг проблем, который
мешает в полной мере реализовать инновационно —
инвестиционную модель развития экономики. В соци-
альной сфере, к которой относится ЖКХ, трансфер тех-
нологий существенно усложняется, прежде всего, тем,
что направлен в домашнее хозяйство, где осуществля-
ется непроизводственное потребление наукоёмких и ка-
питалоёмких продуктов. Следовательно, возврат инвес-
тиций идет не вследствие повышения эффективности
производства, а вследствие экономии ресурсов на про-
изводство и воспроизводство рабочей силы. При высо-
ком уровне благосостояния населения, целесообразность
инвестирования домашнего хозяйства поддерживается
такими критериями как: платежеспособный спрос, ка-
чество жизни, приращение человеческого капитала.

При низком уровне благосостояния населения,
экономическая целесообразность трансфера техноло-
гий в ЖКХ приближается к нулю, и вопросы инвес-
тирования этой сферы становятся проблематичными.

Формулирование целей статьи (постановка
задачи)

Целью данной статьи является исследование воз-
можностей эпистемотехнологического подхода к фор-
мированию образовательного кластера, для трансфера
высоких технологий в ЖКХ и создания тем самым
«площадки» для устойчивого развития этой сферы.

Особое внимание уделено институционально-
организационному сценарию.

Основной материал исследования с полным
обоснованием полученных, результатов

Замечено, что ослабление экономической роли
государства и либерализация капиталистических от-
ношений стали фактором восприимчивости систем к
кризису [5, с. 3].

Усиление экономической роли государства, опять
отведет нас от демократических ценностей, возродит
«ручное управление» и администрирование. Пороч-
ный круг. И тем, не менее выход есть. Достаточно
вспомнить, что еще в 1890 году, Иван Франко, отме-
чал: «каждое государство состоит из громад — сель-
ских или городских, то все равно первое и самое глав-
ное задание тех, кто управляет государством, краями,
уездами должно быть такое, чтобы хорошо упорядо-
чить и мудрыми правами больше всего обеспечить

наименьшую, но основную единицу. Потому что ког-
да общество плохо упорядочено, бедно, темно и сама
в себе розлазиться, то очевидно, что и весь построен-
ный на ней порядок повітовий, краевой и государствен-
ный не может быть длительным» [6, с. 2].

Закон Украины «О местном самоуправлении
«закреплено, что единственным субъектом местного
самоуправления в Украине является территориальная
громада, т. е. «... жители, объединённые постоянным
проживанием в пределах села, посёлка, города, яв-
ляющихся самостоятельными административно-терри-
ториальными единицами, либо добровольное объеди-
нение жителей нескольких сёл, имеющих единый
административный центр» [7, с. 5].

Современными исследованиями в Украине раз-
работана достаточно обширная методическая база для
формирования представлений об инструментах разви-
тия территориальных громад. Социологический, поли-
тико-правовой и социально педагогический подходы к
пониманию территориальной громады (рис. 1), позво-
ляют зафиксировать положения о том, что территори-
альная громада, является площадкой где, во — пер-
вых, формируется социальный капитал, во — вторых,
осуществляются эпистемические (знаньевые) практи-
ки. Социализация — одна из этих практик.

Как только, предметом эпистемических практик
станут технологии и новые технологические решения,
можно будет говорить об организации трансфера тех-
нологий и реализации эпистемотехнологического под-
хода к развитию территориальной громады.

В контексте социального партнерства территори-
альная громада ни что иное, как механизм взаимо-
действия органов местного самоуправления, предпри-
нимательства и негосударственных общественных
организации (НГО) (рис. 2).

Органы местного самоуправления во многом ещё
представляют собой представительства центральной
власти, поэтому на схеме они слиты в один блок. Для
решения задач реформирования ЖКХ такой тандем
также является необходимым.

Крупный бизнес, средний бизнес и малое предпри-
нимательство в реформировании ЖКХ играют различ-
ные роли и поэтому к оценке их влияния на территориаль-
ную громаду лучше рассматривать дифференцировано.

НГО характеризуются следующим:
— они относительно независимы как от органов

государственной власти так, и внегосударственных
единиц производства и воспроизводства, т.е. от фирм
и семей;

— способны планировать и осуществлять кол-
лективные акции по защите / достижению своих инте-
ресов или устремлений;

 — не стремятся подменить собой ни государствен-
ные структуры, ни частных (вос)производителей или же
принять на себя функции по управлению политикой;
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— согласны действовать в рамках уже сложив-
шихся гражданских или правовых норм [9, с. 41].

Как любая организация, территориальная грома-
да имеет в своем арсенале набор стратегических ре-
сурсов (рис. 3).

Один из недостатков управления региональной эко-
номики, состоит в том, что наличие финансового капита-
ла рассматривается как панацея, а значение физического
и особенно социального капиталов, недооценивается.

К пониманию социального капитала так же суще-
ствует спектр подходов, один из которых, практически
полностью укладывается в эпистемотехнологический под-
ход: человеческий капитал — лишь один из трех компо-
нентов интеллектуального капитала. Социальный капитал,
то есть запас и перемещение знаний, благодаря сети вза-
имоотношений внутри и вне организации, знания, кото-
рыми реально владеет организация и, которые хранятся в
её базах данных, инструкциях и разработках [10, с. 56].

Начинает также формироваться понятие «креатив-
ный капитал» связанное со специфической динами-
кой знаний в среде целого ряда профессий связанны-
ми с управлением инновациями [11, с. 77].

Если принять, что человеческий капитал — это
конгломерат креативного, интеллектуального и управ-
ленческого капитала, то социальный капитал может
рассматриваться как сумма человеческих капиталов
плюс синергия взаимодействия (рис. 4).

 Движущей силой территориальной громады яв-
ляется предпринимательство. Оно концентрирует стра-
тегические ресурсы в виде физического, финансово-
го и социального капиталов в конечном счете, для того
чтобы, либо прорваться на новый рынок, либо рас-
ширить нишу в освоенном рынке. Рынок является
единственной площадкой, где предпринимательство
может капитализировать свои усилия.

Особенность рынка жилищно-коммунальных

Рис. 1. Подходы к пониманию территориальной громады [8, с. 3]

 Субъекты территориальных  
громад 

Крупный бизнес 
Средний бизнес 
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предпринимательство 

Негосударственные 
общественные   
организации 

Органы  
местного 

самоуправления  

Государство 

Рис. 2. Механизм социального партнерства в территориальной громаде
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услуг состоит в том, что без поддержки института
власти в лице государства и органов местного само-
управления предпринимательство не может оказать
услуги надлежащего качества. Особенно, если эти
услуги нужно оказывать в режиме устойчивого раз-
вития территориальной громады. Именно, для этой
задачи создается специальная организационная фор-
ма субъекта потребления — ОСМД. По институцио-
нальному признаку этот субъект — НГО.

Известно, что для организации производства кон-
курентноспособного продукта и продвижения его на ры-
нок создается производственный кластер, ядро которого
составляют предприятия крупного и среднего бизнеса, а
оболочка ядра — субъекты малого предпринимательства.

Теперь в ЖКХ обозначилось ядро образователь-
ного кластера в виде ОСМД — НГО и ему также тре-
буется оболочка из субъектов малого предпринима-
тельства (рис. 5).
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капитал 

 
Финансовый 
капитал 

 
Социальный 
капитал 

 
Рынки 

Рис. 3. Стратегические  ресурсы территориальной громады

Рис. 4. Взаимосвязь компонентов социального капитала

Рис. 5. Модель взаимодействия производственного и образовательного кластеров
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Конструктивность эпистемотехнологического
подхода проявилось в данном случае в том, что он
позволяет увидеть за экономической формой (домаш-
нее хозяйство), юридической формой (ОСМД), ин-
ституциональной формой (НГО) важный аспект:
ОСМД — площадка для производства и воспроиз-
водства человеческого капитала. Человеческий капи-
тал, в свою очередь рассматривается как пакет зна-
ний, который позволяет, как минимум зарабатывать
на хлеб, как максимум — творить будущее.

Чтобы человеческий капитал проявил себя как
социальный, нужна система управления потоками зна-
ний. Недавно принятый Закон Украины «О научных
парках» дает правовую основу для развития образова-
тельного кластера и территориальной громады в целом.

Выводы:
1. Задача устойчивого развития ЖКХ требует

устранить дефицит квалифицированных управленцев
в этой сфере, путем организации образовательного
кластера.

2. Эпистемотехнологический подход к построе-
нию кластеров открывает новые возможности в иден-
тификации, проектированию и организации «площа-
док» для управления потоком знаний.

3. Одной из таких «площадок» является терри-
ториальная громада.

4. Территориальную громаду можно рассматри-
вать как механизм социального партнерства, субъек-
тами которого являются: государство, органы мест-
ного самоуправления, предпринимательство и него-
сударственные общественные организации.

5. Территориальная громада имеет в своем арсена-
ле набор стратегических ресурсов: физический капитал,
финансовый капитал, социальный капитал и рынки.

6. Конструктивность эпистемотехнологического
подхода проявилось в данном случае в том, что он по-
зволяет увидеть за экономической формой (домашнее
хозяйство), юридической формой (ОСМД), институ-
циональной формой (НГО) важный аспект: ОСМД —
площадка для производства и воспроизводства чело-
веческого капитала и отправная точка потока знаний.

7. Одна из важнейших функций научного парка
— организация системы управления потоками знаний.
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тия жилищно-коммунального хозяйства

В статье рассмотрены вопросы организации об-
разовательного кластера для задач устойчивого раз-
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У статті розглянуті питання організації освітньо-
го кластера для задач сталогого розвитку житлово-
комунального господарства з позицій эпістемотехно-
логічного підходу.
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Постановка проблеми. Доходи цільових фондів,
державного і місцевих бюджетів, соціально-економічний
розвиток України, національне багатство, рівень життя
населення нашої країни багато в чому залежить від фун-
кціонування грошово-кредитної системи.

Одним із напрямів удосконалення функціонуван-
ня грошово-кредитної системи України є використан-
ня позитивного закордонного досвіду в цій галузі, а
зокрема досвіду однієї з провідних держав у світі —
Сполучених Штатів Америки.

Тому в сучасних умовах господарювання першо-
рядне значення і особливу актуальність має узагальнен-
ня закордонного досвіду функціонування грошово-кре-
дитної системи, а зокрема досвіду Сполучених Штатів
Америки, можливості використання його на Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив-
чення літературних джерел показує, що питання побудо-
ви грошово-кредитної системи США розглядали в нау-
кових працях В. І. Відсота, Ю. Б. Горшков, В. О. Дани-
лов, А. Г. Занегін, А. М. Звонова , Є. Ф. Жуков,
О. І. Лаврушин, І. П. Мерзляков, Л. В. Панова,
В. І. Сидоренко, Є. П. Сичов та інших видатних учених-
економістів. Але окремі питання побудови грошово-кре-
дитної системи Сполучених Штатів Америки досліджені
мало. Названі проблеми потребують подальших дослід-
жень і розробок, причому суттєвих.

Постановка завдання. В зв’язку з цим, завдан-
ням даної статті є вивчення досвіду функціонування
грошово-кредитної системи Сполучених Штатів Аме-
рики, а також можливості його використання на Ук-
раїні з метою суттєвого прискорення соціально-еко-
номічного розвитку держави, значного підвищення
рівня життя українського народу.

Викладення основного матеріалу дослідження.
Сполучені Штати Америки(США) — держава, що

розташована в Північній Америці. Територія — 9,4 млн.
км2. Населення — 285 млн. осіб(2005 рік) [3, с. 255].

США — високорозвинена індустріальна країна з
інтенсивним сільським господарством, політичний,
економічний і валютно-фінансовий центр світу.
Грошово-кредитна система США — це форма орган-
ізації грошового обігу і кредитування, яка історично і
законодавчо утворилася в цій країні.

Важливими атрибутами грошово-кредитної сис-
теми США є:

1. Найменування грошової одиниці.

2. Масштаб цін.
3. Форми грошей, що встановлені законодавчо і

знаходяться в обігу.
4. Організація безготівкових розрахунків і поря-

док здійснення готівкового грошового обороту.
5. Державні структури, що регулюють грошо-

вий обіг.
6. Комерційні банки.
7. Фінансово-кредитні установи.
Грошова одиниця США — долар США = 100

центам. В обігу знаходяться: банкноти в 100, 50, 20,
10, 5, 2, 1 долар; срібно-мідні і мідно-нікелеві монети
в один долар, а також 50, 25, 10, 1 цент [2, с. 125].

Долар США — провідна платіжна і резервна валю-
та світу. На валютний курс долара значно впливає вико-
ристання його в міжнародних розрахунках.

Резиденти США (фізичні та юридичні особи) мо-
жуть володіти іноземною валютою на території країни,
банківськими внесками за кордоном, вкладати свої кош-
ти в іноземні цінні папери. Також вони мають право
володіти золотом, продавати, купувати, експортувати і
імпортувати золото, здійснювати операції із золотом.

Слід зазначити, що у США самий найбільший в
світі золотий запас(більше 8 тисяч тон) [1, с. 54].

Грошово-кредитна система США включає:
1. Федеральні резервні і комерційні банки.
2. Експортно-імпортний банк.
3. Позиково-ощадні асоціації.
4. Взаємо-ощадні банки.
5. Кредитні союзи.
6. Державні і контрольовані державою кредитні

установи.
7. Компанії по страхуванню життя і майна.
8. Інвестиційні компанії.
9. Інвестиційні банки, дилерські і брокерські

фірми.
10. Фінансові компанії.
11. Пенсійні фонди корпорацій.
12. Нью-Йорська фондова біржа.
Функції центрального банку США виконують 12

федеральних резервних банків, які входять до Феде-
ральної резервної системи (ФРС) (функціонує з липня
1913 р.). Згідно з Федеральним резервним актом —
територія США була розділена на 12 округів. Кордони
федеральних резервних округів не співпадають з кор-
донами штатів. Кожний з 12 округів (Нью-Йорк, Бос-
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тон, Філадельфія, Клівленд, Річмонд, Атланта, Чікаго,
Сент-Луїс, Мінеаполіс, Канзас-Сіті, Даллас і Сан-Фран-
циско) обслуговується федеральним резервним банком
(або його філіями) даного округу.

В організаційній структурі ФРС США існують:
1. Рада управлінців.
2. Федеральний комітет з операцій на відкритому

ринку.
3. Федеральна консультаційна рада.
4. Дванадцять федеральних резервних банків і

комерційні банки (члени ФРС) (не всі комерційні бан-
ки США є членами ФРС).

Рада управлінців ФРС — вищий адміністратив-
ний орган, який включає 7 осіб, що призначаються
Президентом США(за згодою парламенту). Рада
управлінців здійснює керівництво операціями систе-
ми на всіх етапах і у всіх сферах, регламентує і конт-
ролює діяльність резервних банків, приймає рішення
про відкриття їх філіалів у США і за кордоном.

Рада управлінців ФРС має широкі повноважен-
ня в області грошово-кредитної політики, а зокрема:

— затверджує ставки по переобліку векселів, які
встановлюються федеральними резервними банками;

— визначає політику по операціям з цінними па-
перами;

— змінює в установлених законом межах норми
обов’язкових резервів банків.

До Федерального комітету з операцій на відкри-
тому ринку входять всі члени Ради управлінців ФРС і
5 представників, що обираються федеральними резер-
вними банками.

Федеральна консультаційна рада включає 12 осіб,
які призначаються федеральними резервними банками.
Формально названа рада володіє лише консультатив-
ними функціями. Вона подає рекомендації з питань діяль-
ності ФРС, особливо з кредитної політики, емісії банк-
нот, операції із золотом та іноземними банками.

Федеральні резервні банки юридично не є дер-
жавними інститутами, їх капітал належить банкам —
членам ФРС. Але фактична „незалежність” ФРС від
уряду і казначейства носить формальний характер, їх
дії завжди виходять з інтересів держави.

Складовим елементом грошово-кредитної сис-
теми США є комерційні банки. За сумою активів вони
займають перше місце серед кредитно-фінансових
установ. У кінці 2005 року в США налічувалось близь-
ко 15 тисяч комерційних банків [2, с. 124].

Найбільш відомі комерційні банки  США:
„Сітібенк’’, „Бенк оф Амеріка’’, „Морган геранті траст
компані оф Нью-Йорк’’, „Чейз Манхеттен бенк’’, „Ма-
нуфекчурерз Гановер траст компані”, „Ферст нешнл
бенк оф Чікаго”, „Кемікл бенк ’’[1, с. 54].

Експортно-імпортний банк США — державний

спеціальний кредитний інститут США, призначений для
сприяння експорту та імпорту. Цей банк був заснова-
ний в 1934 р., його капітал належить Міністерству
фінансів США.

Експортно-імпортний банк США надає в основ-
ному середньо- і довгострокові експортні кредити (до
12 років, в окремих випадках до 20 років). Всі креди-
ти пов’язані з поставками товарів і наданням послуг
американськими фірмами, що стимулює експорт США.
Відсоткові ставки по кредитам банку диференційовані
для різних країн-імпортерів.

Експортно-імпортний банк США підтримує тісні
зв’язки з Міжнародним валютним фондом, регіональ-
ними банками. Основними джерелами ресурсів бан-
ку є власні кошти і позики.

За останні два десятиріччя банки США значно роз-
ширили масштаби своїх міжнародних операцій. Екс-
пансія великих банківських монополій США в інших
країнах полягає в формі відкриття закордонних філіалів,
купівлі частки капіталу закордонних банків, участі в
багатонаціональних консорціумах і концернах.

Позиково-ощадні асоціації США — спеціальні
кредитні інститути із суворо обмеженими функціями.
Головна форма мобілізації коштів асоціаціями — за-
лучення заощаджень населення шляхом продажу влас-
них акцій. Особи, що внесли свої заощадження до
асоціації, стають її акціонерами та одержують доходи
в формі дивідендів. Вилучення заощаджень(викуп
акцій) дозволяється лише з повідомленням за 30-90
днів. Важливий вид активних операцій асоціацій —
надання іпотечного кредиту під житлові будівлі.

Взаємо-ощадні банки приймають у населення
заощадження і інвестують їх в різноманітні види ак-
тивів. Вкладники одержують дохід в формі відсотків
по внеску. Найбільшу питому вагу в активах цих
банків складає іпотечний кредит.

Кредитні союзи (кооперативи) належать до
найбільш масових кредитних установ США. Особи,
які входять в кредитні союзи, купують акції і одержу-
ють дивіденди за ними. Ці акції викуповуються у три-
мача за першої вимоги. Кредитні союзи контролюють-
ся урядом і місцевими органами влади.

Державні і контрольовані державою кредитні
установи США класифікуються за трьома категоріями:

1. Урядові агенства, що повністю належать дер-
жаві, а операції з ними знаходять відображення в дер-
жавному бюджеті.

2. Позабюджетні установи(капітал належить уря-
ду, зобов’язання включаються до суми федерального
боргу, але операції з ними не відображаються в дер-
жавному бюджеті).

3. Установи, що знаходяться під урядовим на-
глядом (їх капітал не належить уряду, операції з ними
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не включаються до державного бюджету, заборго-
ваність не входить до федерального боргу, але уряд
здійснює контроль за їх діяльністю).

Компанії із страхування життя і майна за розміром
активів і значенню серед фінансово-кредитних інститутів
займають друге місце після комерційних банків. Названі
компанії є великими тримачами облігацій, що випуска-
ються на тривалі строки(15-40 років). Облігаційні пози-
ки користуються попитом серед великих компаній і фірм.

Інвестиційні компанії розміщують свої зобов’я-
зання(акції) серед дрібних інвесторів і використову-
ють виручені кошти для купівлі акцій і облігацій
підприємств в різних галузях господарства.

Основні функції інвестиційних банків, дилерсь-
ких і брокерських фірм наступні:

1. Емісійні — ведення переговорів з торгово-про-
мисловими компаніями про випуск цінних паперів і
технічну підготовку таких випусків.

2. Прийняття на себе зобов’язань розмістити цінні
папери на ринку і купити ту частину, яка не буде роз-
міщена за передплатою.

3. Дилерські і брокерські — купівля-продаж на
ринку цінних паперів, а також проведення консуль-
тацій по фінансовим питанням.

Найбільш поширеними серед фінансових ком-
паній США є установи , що кредитують продаж в роз-
строчку споживчих товарів довгострокового викори-
стання. Наприклад, „Дженерал моторз аксептанс кор-
порейшн” фінансує дилерів, які продають автомобілі
концерну „Дженерал моторз”.

У США має місце швидке зростання пенсійних
фондів корпорацій і посилення їх активності на ринку
цінних паперів. На відміну від державних пенсійних
фондів, кошти, які формуються за рахунок внесків
державних службовців і інвестуються в облігації каз-
начейства, приватні пенсійні фонди створюються за
рахунок внесків службовців корпорацій і підприємців.

Приватні пенсійні фонди стали найбільшими се-
ред інших фінансових установ покупцями акцій про-
мислових корпорацій, а за сумою щорічної купівлі кор-
поративних облігацій поступаються лише компаніям
по страхуванню життя.

Нью-Йорська фондова біржа займає перше місце
в світі з торгівлі цінними паперами. На цій біржі в ос-
новному здійснюється продаж цінних паперів ком-
паній США і інших країн світу.

Висновки, перспективи подальших дослід-
жень і розробок.

Із вищезазначеного можна зробити наступні вис-
новки:

1. Грошово-кредитна система США — це форма
організації грошового обігу і кредитування, що істо-
рично і законодавчо утворилася в цій країні.

2. В Україні доцільно використовувати американсь-

кий(США) досвід діяльності: комерційних банків; дер-
жавних і контрольованих державою кредитних установ;
інвестиційних банків, дилерських і брокерських фірм;
фінансових компаній; недержавних пенсійних фондів.

3. На наш погляд, в Україні, слід використовува-
ти досвід США щодо організації кредитування насе-
лення і підприємств.

Подальші дослідження і розробки в галузі вив-
чення закордонного досвіду функціонування грошо-
во-кредитної системи, а зокрема досвіду США, ма-
ють першорядне значення для збільшення доходів
цільових фондів, державного і місцевих бюджетів,
зростання національного багатства, прискорення соц-
іально-економічного розвитку України, підвищення
рівня життя нашого народу.
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Постановка проблеми. Інтелектуальний капітал
стає вирішальним фактором розвитку в умовах пере-
ходу суспільства до інформаційної економіки, витіс-
няючи на другорядні позиції природні чи матеріально-
речові ресурси. У інформаційній економіці виробни-
цтво і використання знань стає провідним чинником
економічного розвитку та якості життя населення, а
всі сектори економіки стають наукомісткими.

Найвищою формою розвитку і функціонування
інтелектуального капіталу можна вважати організацій-
ний капітал, оскільки він включає знання та інформа-
цію, які не прив’язані до конкретних людей, а стають
надбанням підприємства, регіону, країни. Організацій-
ний капітал є однією зі складових інтелектуального ка-
піталу (поряд із людським і соціальним капіталом), що
охоплює інституціоналізовані знання та інформацію.

Виникає необхідність розробки напрямів удоско-
налення розвитку і використання організаційного кап-
італу для забезпечення інноваційного розвитку еконо-
міки та підвищення якості життя населення регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-
оретичні основи організаційного капіталу різною мірою
досліджували вчені, що займалися вивченням інтелек-
туального капіталу. Серед них такі відомі іноземні вчені,
як Г. Беккер, Д. Белл, П. Дракер, Л. Едвінссон,
І. Роос, М. Кастельс, Р. Райх, Т. Сакайя, Т. Стюарт,
М. Мелоун, М. Армстронг, П. Пільцер, О. Тоффлер,
Л. Туроу, С. Хантінгтон, Т. Шульц, Ф. Фукуяма,
Л. Абалкін та ін. Значний вклад у розробку методоло-
гічних засад інтелектуального капіталу зробили такі
українські вчені, як О. Ю. Амосов, В. К. Врублевсь-
кий, В. М. Геєць, О. А. Грішнова, М. І. Долішний,
А. М. Колот, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, В. М. Но-
віков, О. Ф. Новікова, В. В. Онікієнко, П. М. Цибуль-
ов, А. А. Чухно. Теоретичні засади управління інте-
лектуальним капіталом та його організаційною скла-
довою досліджували О. Б. Бутнік-Сіверський ,
О. Л. Гапоненко, В. Гойло, В. С. Пономаренко та інші.

Проте регіональні аспекти формування і функці-
онування організаційного капіталу досліджені недо-
статньо. Відповідно напрями удосконалення розвитку
і використання організаційного капіталу в контексті
підвищення якості життя населення регіонів не були
повною мірою обґрунтовані.

Постановка завдання. Мета статті — розробка
напрямів удосконалення розвитку і використання
організаційного капіталу для забезпечення інновацій-
ного розвитку економіки та підвищення якості життя
населення регіонів.

Виклад основного матеріалу. Основою ефек-
тивного використання результатів наукових досліджень
на регіональному рівні є створення територіальних
інноваційних структур, до яких залучаються регіо-
нальні управлінські, господарюючі та наукові струк-
тури [2, с. 103]. Тому організаційний капітал регіону,
основою якого є наукові розробки, повинен розгляда-
тися як цілісна територіальна структура, що потребує
цілеспрямованого управління.

Відповідно до запропонованої нами структури
організаційного капіталу можна виділити 3 загальні
напрями удосконалення розвитку і використання
організаційного капіталу для забезпечення інновацій-
ного розвитку економіки та підвищення якості життя
населення регіонів:

1. Удосконалення управління інфраструктурним
капіталом.

2. Удосконалення управління інноваційним капі-
талом та прискорення формування національної інно-
ваційної системи.

3. Інтенсифікація використання капіталу інтелек-
туальної власності.

Інфраструктурний  капітал є базою розвитку
організаційного капіталу регіону і фактично являє со-
бою регіональну інфраструктуру інноваційної діяль-
ності. Удосконалення управління інфраструктурним
капіталом повинно включати заходи:

1) удосконалення кадрового забезпечення нау-
ково-дослідних установ; залучення талановитої молоді;
цілеспрямована підготовка кадрів для управління інте-
лектуальним капіталом;

2) розвиток інфраструктури інноваційної діяль-
ності та повноцінного ринку інноваційної продукції;

3) створення інфраструктури пошуку інновацій
та оцінки їх перспективності, що прискорюватиме ви-
користання інновацій у всіх секторах економіки;

4) формування інтегрованих структур, які об’-
єднують наукові, освітні та виробничі установи; роз-
виток мережі технопарків і технополісів;

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ
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5) підтримка діяльності венчурних фондів, спря-
мування їх роботи у найбільш сучасні види діяльності;

6) підтримка створення суб’єктами господарюван-
ня сучасних баз даних, прискорення руху інформації;

7) підтримка розвитку нових організаційних
структур, концепцій роботи бізнесу;

8) удосконалення методів обліку та економічної
оцінки об’єктів інфраструктурного капіталу (інфор-
маційні системи, бази даних, організаційні структури,
концепції і стратегії розвитку, корпоративна культура);

9) удосконалення статистичної звітності щодо
використання об’єктів інфраструктурного капіталу;

10) широке залучення іноземних інвестицій у
високотехнологічні сектори національної економіки;

11) підвищення рівня фінансування науки до світо-
вих стандартів (не менше 3% від ВВП).

Формування інтегрованих структур, що об’єдну-
ють наукові, освітні та виробничі установи є вимогою
ефективної інноваційної політики в сучасних умовах,
оскільки вони забезпечують весь цикл створення і реа-
лізації інноваційної продукції. Об’єднання ресурсів ос-
віти, науки та виробництва забезпечує додатковий еко-
номічний ефект. Доцільно використовувати різноманітні
форми інтегрованих структур, серед яких профільні інно-
ваційні навчально-науково-виробничі майданчики, інно-
ваційні консорціуми, інноваційні кластери. Розвиток
мережі технопарків і технополісів як найбільш перс-
пективної форми інтеграції науки і виробництва пови-
нен стати пріоритетом державної інноваційної політики.
Основними напрямами підтримки технопарків України
є покращення інституційного середовища (норматив-
но-правова база, стан виконання існуючих законів, спро-
щення процедури реєстрації), зменшення тиску з боку
контролюючих органів, гарантування державою подат-
кових пільг, залучення широкого кола науковців, які
пропонуватимуть нові ідеї для роботи технопарків.

Основне завдання удосконалення використання
венчурного капіталу в Україні — зміщення акценту із
порівняно традиційних (будівництво і нерухомість, тор-
гівля) до наукомістких видів економічної діяльності
(інформаційна сфера, виробництво комп’ютерної тех-
ніки, нанотехнології та інше). Перспективною є взає-
модія венчурних фондів із консалтинговими фірма-
ми, що будуть надавати інформацію і про інноваційні
проекти, у які можна вкласти інвестиції, і про потен-
ційних інвесторів. Таким чином, консалтингові фірми
можуть значно спрощувати пошук партнерів для реа-
лізації інноваційних проектів.

Сучасні бази даних суб’єктів господарювання
повинні містити інформацію про ринок та усіх його
учасників, шляхи вирішення найбільш типових про-
блем для певної сфери діяльності та іншу життєво важ-
ливу інформацію.

У рамках розвитку нових організаційних струк-

тур необхідно більш інтенсивно впроваджувати ме-
режні форми організації бізнесу, у яких вдало вико-
ристовуються інформаційні технології. При форму-
ванні сучасних організаційних структур підприємств
доцільно широко використовувати можливості аутсор-
тингу — передання частини виробничих функцій і
бізнес-процесів іншим суб’єктам господарювання і
зосередження на основному виді діяльності.

В управлінні організаційним капіталом регіонів
України ключовим завданням є формування національ-
ної інноваційної системи, яка загалом і визначає інно-
ваційний капітал як складову організаційного капіта-
лу. Процес становлення національної інноваційної си-
стеми України ще не завершений. Інноваційна скла-
дова економіки ще не стала провідним чинником со-
ціально-економічного розвитку України. Нажаль, на-
ука та інноваційна діяльність в Україні залишаються
відірваними від національної економіки.

Для удосконалення управління інноваційним ка-
піталом та прискорення формування національної інно-
ваційної системи України необхідно вирішити такі клю-
чові завдання:

1) затвердження і реалізація єдиної стратегії роз-
витку національної інноваційної системи;

2) забезпечення ефективної взаємодії елементів
національної інноваційної системи: підсистеми генерації
знань, підсистеми освіти та професійної підготовки,
підсистеми інноваційної діяльності, підсистеми інфрас-
труктури і підсистеми управління та регулювання;

3) удосконалення нормативно-правової бази,
створення єдиної системи управління національною
інноваційною системою; використання інструментів
інноваційного менеджменту;

4) забезпечення підтримки науково-дослідних
робіт, пряме і непряме стимулювання наукових розро-
бок та інноваційної діяльності;

5) підвищення інноваційної активності великих
підприємств;

6) розвиток малого інноваційного підприємни-
цтва як одного з базових джерел генерації інновацій;

7) підвищення платоспроможності індивідуаль-
них і корпоративних вітчизняних споживачів іннова-
ційної продукції;

8) пріоритетність розвитку енерго- і ресурсозбе-
рігаючих технологій;

9) підвищення інноваційної культури населення,
формування стандартів інноваційної культури на
підприємствах;

10) забезпечення належного інформаційного об-
міну, який є необхідною умовою функціонування усіх
суб’єктів національної інноваційної системи.

Характерною рисою національної інноваційної
системи України є низький рівень впровадження інно-
ваційних ідей. За різними оцінками, у США викорис-
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товується біля 62% інноваційних ідей і проектів, у Японії
— 95% [5, с. 202]. Чітке вироблення механізму закр-
іплення прав на інтелектуальну власність для наступ-
ної комерціалізації її об’єктів особливо важливе при
формуванні національної інноваційної системи.

Державна підтримка науково-дослідних робіт та
інноваційної діяльності є невід’ємним і визначальним
чинником формування національної інноваційної систе-
ми, адже, як свідчить світовий досвід, вона не може бути
сформована лише ринковими механізмами і приватним
капіталом. Держава повинна забезпечувати раціональне
співвідношення фундаментальних і прикладних дослід-
жень та їх впровадження, оскільки через різну економі-
чну віддачу це співвідношення може деформуватися у
напрямку зростання частки прикладних досліджень. В
умовах інформаційного суспільства постає завдання
швидкої інформатизації науки та розвитку її нових міждис-
циплінарних напрямів. Рівень державного фінансування
науки необхідно наблизити до 3% від ВВП, що відпові-
дає світовим стандартам. Однак, важливий не лише
рівень витрат на науку, а й ефективність розподілу і ви-
користання цих коштів. У зв’язку з цим виникає питання
модернізації організаційної структури науки України, що
вже не відповідає сучасним вимогам.

Пряме стимулювання наукових розробок та інно-
ваційної діяльності здійснюється шляхом державного
фінансування науково-дослідних установ, використан-
ня системи державних замовлень на науково-дослідні
роботи та інноваційні проекти. Непряме стимулювання
— шляхом впровадження пільгового оподаткування
суб’єктів господарювання, які здійснюють інноваційну
діяльність, та санкцій щодо підприємств окремих галу-
зей (наприклад, екологічно небезпечних), які не впро-
ваджують інновації. До заходів непрямого стимулюван-
ня слід включати і розвиток внутрішнього ринку, зок-
рема, — заохочення суб’єктів господарювання вико-
ристовувати вітчизняні наукові розробки. Якщо у сфері
фундаментальних досліджень основний акцент слід
робити на пряме стимулювання, то у сфері прикладних
досліджень — на непряме стимулювання.

Для одержання економічного ефекту і підвищен-
ня якості життя населення регіонів інтенсифікація інно-
ваційної діяльності повинна відбуватись у всіх секто-
рах економіки та супроводжуватись такими змінами,
як прискорення наукових досліджень, зменшення пе-
ріоду часу для впровадження наукових розробок, по-
силення інтеграції наукових, освітніх та виробничих
установ, скорочення життєвого циклу товарів. Потрібно
враховувати те, що помітний економічний ефект дося-
гається через широке розповсюдження інновацій, а не
після їх початкового впровадження.

Розвиток малого інноваційного підприємництва
повинен стимулюватися через створення відповідних
економічних стимулів (пільгове оподаткування, дер-

жавне замовлення на продукцію), інтенсифікацію вико-
ристання венчурного капіталу, співпрацю з великими
підприємствами. Необхідно максимально використати
сприятливі передумови розвитку малого інноваційно-
го підприємництва: значний науковий потенціал, висо-
ку підприємницьку активність населення, утверджен-
ня демократичних форм управління. Саме малі інно-
ваційно активні підприємства здатні забезпечувати
швидку комерціалізацію наукових ідей, тому вони
відіграють виключну роль у формуванні національної
інноваційної системи. У взаємодії малих інноваційно
активних підприємств із великими підприємствами і
державою необхідне впровадження принципів держав-
но-приватного партнерства з метою реалізації страте-
гічних інноваційних проектів.

Забезпечення інформаційного обміну в рамках
національної інноваційної системи здійснюється через
формування спеціальних інформаційних ресурсів, на-
лагодження постійного зв’язку між усіма суб’єкта-
ми, спрощення процедури передачі інформації. З ме-
тою інтенсифікації інформаційного обміну необхідно
поряд з комерційними використовувати і некомерційні
способи передачі технологій: поширення науково-тех-
нічної інформації через спеціалізовані джерела; орган-
ізація конференцій, виставок, ярмарків; проведення
спільних науково-технічних робіт чи стажування спец-
іалістів. Серед комерційних способів передачі техно-
логій необхідно активніше використовувати науково-
технічне кооперування, що дозволяє максимально
використати сильні сторони кожного з учасників.

Розвиток енерго- і ресурсозберігаючих технологій
є одним із головних завдань розвитку сучасної нау-
ки, оскільки саме від них залежить перехід до моделі
сталого розвитку. Упровадження енерго- і ресурсоз-
берігаючих технологій вимагає значних інвестицій.
Необхідно також враховувати те, що кожна технологія
має певну межу можливостей, після якої віддача від
подальших наукових досліджень зменшується.

Отже, головним механізмом переходу національ-
ної економіки в режим інтенсивного інноваційного
розвитку в рамках української економічної моделі
повинна стати національна інноваційна система як су-
часна інституціональна модель генерації, поширення
та використання знань, їхнього втілення в нових про-
дуктах, технологіях, послугах у всіх сферах життя
суспільства [3, c. 25].

Як приклад ефективної державної інноваційної
політики можна навести основні напрями інновацій-
ної політики США — лідера світового ринку інновац-
ійної продукції [1, с. 98]:

1) непряма підтримка науки та інноваційної діяль-
ності шляхом використання економічних стимулів (по-
даткової, патентної, зовнішньоторгової політики, сти-
мулювання конкуренції);
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2) визначення державних пріоритетів у розвитку
науки, на основі яких відбувається розподіл ресурсів
між напрямками наукових досліджень та впровадження
їх результатів;

3) формування інноваційного клімату та іннова-
ційної інфраструктури економіки.

Інтенсифікація використання капіталу інтелекту-
альної власності вимагає здійснення заходів:

1) удосконалення нормативно-правової бази;
2) удосконалення судочинства у сфері прав інте-

лектуальної власності;
3) створення інституту державних інспекторів з

контролю за використанням об’єктів інтелектуальної
власності;

4) удосконалення методів обліку об’єктів інтелек-
туальної власності та їх економічної оцінки;

5) удосконалення статистичної звітності щодо ви-
користання об’єктів інтелектуальної власності, приве-
дення її у відповідність з міжнародними стандартами;

6) запровадження економічних стимулів для ко-
мерціалізації об’єктів інтелектуальної власності;

7) упровадження практики відстеження зацікав-
леності патентами фірми зі сторони конкурентів через
створення «карт патентного цитування».

При удосконаленні нормативно-правової бази у
сфері інтелектуальної власності слід особливу увагу
звернути на приведення окремих законів та підзакон-
них актів у відповідність із Цивільним кодексом Ук-
раїни. Також необхідно вирішити проблему посилен-
ня правової охорони комп’ютерних програм як об’єкта
прав інтелектуальної власності, що найбільш динамі-
чно розвивається. З метою встановлення ринкової вар-
тості підприємств доцільно внести в законодавство
норму про обов’язкове  врахування в балансі
підприємств об’єктів інтелектуальної власності та
інших нематеріальних активів.

Удосконалення судочинства у сфері прав інтелек-
туальної власності передбачає посилення спеціалізації
суддів з розгляду відповідних справ, проведення на-
вчання та підвищення кваліфікації суддів. Для підви-
щення ефективності роботи необхідним є визначення
юрисдикції судів щодо розгляду справ у сфері прав
інтелектуальної власності.

Удосконалення методів обліку об’єктів інтелек-
туальної власності повинно враховувати численні про-
позиції вчених щодо методів обліку та економічної
оцінки об’єктів інтелектуальної власності і включати
такі елементи:

— впровадження обліку торгових марок, що за-
безпечить можливість аналізу ефективності капіталов-
кладень в них і визначення величини додаткового при-
бутку від їх використання;

— розширення використання методу «роялті» для
оцінки об’єктів інтелектуальної власності;

— удосконалення методу капіталізації додатко-
вих прибутків [4, с. 10-12];

— використання обліку амортизації нематеріаль-
них активів, як прямої амортизації, так і непрямої;

— автоматизація обліку об’єктів інтелектуальної
власності на підприємстві.

Відстеження зацікавленості патентами фірми зі сто-
рони конкурентів необхідне, щоб запобігти діяльності
конкурентів (часто — незаконної), спрямованої на бло-
кування роботи фірми щодо удосконалення запатенто-
ваного винаходу і завоювання ринку. Таке блокування
може здійснюватись через використання значної кількості
суміжних патентів, які унеможливлюють удосконалення
винаходу його автором. Карта патентного цитування ство-
рюється на базі аналізу відомостей про цитування інфор-
мації із патентної документації. Оскільки залежність па-
тентів від цитованих патентів часто дуже сильна, їх вико-
ристання можливе тільки при законному (або незакон-
ному) використанні останніх. Тому карта патентного ци-
тування дозволяє виявити потенційних конкурентів чи
порушників права інтелектуальної власності.

При виявленні зацікавленості патентами фірми за
картою патентного цитування необхідно визначити,
наскільки сильно взаємопов’язані патенти фірми і па-
тенти конкурентів. У разі виявлення незаконного ви-
користання патентів доцільно спочатку попередити про
це правопорушника з метою оперативного вирішення
проблеми. Іншим способом впливу на порушника є
звернення до суду. Значна кількість цитувань патенту
є свідченням його цінності і необхідності захищати його
протягом усього терміну дії. Якщо патент не стано-
вить інтересу для конкурентів, від його захисту в дея-
ких випадках можна відмовитись.

Оскільки основою організаційного капіталу є на-
укові розробки та їх впровадження, можна виділити 5
наступних основних етапів формування та використан-
ня організаційного капіталу. На кожному із цих етапів
необхідно виконувати певні завдання з метою удоско-
налення управління організаційним капіталом регіонів.

Перший етап — формування організаційного ка-
піталу — фундаментальні дослідження, що й забезпе-
чують генерацію нових ідей та знань. Оскільки фун-
даментальні дослідження мають високу міру ризику
(за оцінками експертів, лише 5% з них стають успіш-
ними у близькій перспективі), вони повинні фінансу-
ватися переважно з державного бюджету. Доцільно
використовувати систему цільового виділення коштів
через гранти. Результатом фундаментальних дослід-
жень є загальний інноваційний рівень країни.

Другий етап — прикладні дослідження і пошук
шляхів практичного використання наукових знань. Оск-
ільки більшість із них дають позитивний результат уже в
близькій перспективі, їх фінансування повинно здійсню-
ватися переважно з приватних джерел. Тому основним
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завданням держави на даному етапі є широке залучення
приватних підприємств, особливо — великих корпорацій,
до прикладних досліджень, створення відповідних сти-
мулів для цього. Результатом цього етапу є набір науко-
вих розробок, які можна впроваджувати в економіку і
які забезпечать певний економічний ефект.

Третій етап — підготовка наукових розробок до
практичного використання, створення проектної до-
кументації. Цей етап реалізується за рахунок власних
коштів підприємств, однак важливим є стимулюван-
ня зі сторони держави у вигляді податкових пільг, не-
дорогих кредитів.

Перший етап використання організаційного капі-
талу — його комерціалізація. Здійснюється за раху-
нок власних коштів підприємств, а в стратегічних на-
прямках можлива і непряма державна підтримка. На
цій стадії доцільним є використання венчурного капі-
талу, який у деяких країнах уже став одним з голов-
них джерел фінансування прикладних досліджень.
Тому завданням держави є забезпечення умов для
роботи малих інноваційних підприємств і венчурних
фондів, а також їх ефективної взаємодії.

Другий етап — власне використання організа-
ційного капіталу і одержання прибутку. На цьому етапі
важливо забезпечити позитивний суспільний ефект від
використання інновацій, адекватну винагороду авторів
наукових розробок, унеможливити зловживання у
розподілі прибутку від використання інновацій. Дер-
жава повинна гарантувати забезпечення прав інтелек-
туальної власності. Доцільним буде впровадження інте-
лектуальної ренти.

Висновки. Основний акцент в управлінні орга-
нізаційним капіталом потрібно робити на створення еко-
номічних стимулів для приватного сектору щодо
здійснення наукової та інноваційної діяльності і при-
множення усіх складових організаційного капіталу.
Необхідно підвищувати частку приватних підприємств
в інноваційному секторі економіки та фінансуванні
наукових розробок. Варто відмовитись від підходів,
згідно з якими головною умовою розвитку наукової
та інноваційної діяльності є підвищення її державного
фінансування.
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Поступовий рух до економічної незалежності та
зміцнення окремих національних господарств у сучас-
них умовах розвитку і вдосконалення світогосподарсь-
ких зв’язків неминуче веде до зростаючої інтернаціо-
налізації господарського життя, підвищення ступеню
відкритості національних економік та посилення їх взає-
мозалежності на основі подальшого поглиблення
міжнародного розподілу праці. Як вища ступінь тери-
торіального розподілу праці — міжнародна торгівля
розвивається завдяки спеціалізації країн з виробництва
певного товару і продажу його на світових ринках.

Розвиток міжнародного розподілу праці та
зовнішньої торгівлі залежить від ряду чинників.

По-перше, від географічних (нерівномірність роз-
поділу природних ресурсів у світі, в тому числі рос-
линного і тваринного світу, різні ґрунтово-кліматичні
умови). Збільшення обсягів випуску продукції, поява
нових галузей і виробництв обумовлює підвищений
попит на сировину, отримання якої обмежено природ-
ними умовами. У свою чергу це стимулює видобуток
сировини в країнах, де існують відповідні запаси. Крім
того, підвищується попит на продовольчі товари, які
виробляються лише в певних кліматичних зонах.

По-друге, від ступеню розвитку продуктивних
сил. Як правило, крупне машинне виробництво може
бути ефективним лише при глибокій спеціалізації і
орієнтації на широкий ринок збуту, що призводить до
необхідності виходу на світові ринки.

По-третє, від науково-технічного прогресу. Швид-
ке обновлення продукції і технологій не допоможе до-
сягти оптимального розвитку в рамках однієї країни усіх
видів продукції. Результатом цього є активний обмін
продукцією, послугами і факторами виробництва.

Метою статті є визначення та обґрунтування су-
часних тенденцій розвитку міжнародних торговельно-
економічних відносин.

На сучасному етапі диверсифікації світогоспо-
дарських зв’язків міжнародна торгівля грає зростаю-
чу роль у господарському розвитку країн, регіонів,
всього світового співтовариства. Сучасні темпи рос-
ту світової торгівлі склали в 2003 р. — 5,8%, в 2004 р.
— 10,7%, в 2005 р. — 7,0%, в 2006 р. — 9,9%, в
2007 р. — 7,2%, в 2008 р. — 3,3%, в 2009 р. —
(-11%), що за динамікою і вартісними показниками
випереджає темпи росту світового виробництва, які
склали в 2003 р. — 2,7%, в 2004 р. — 4,0%, в 2005 р.
— 3,5%, в 2006 р. — 3,9%, в 2007 р. — 3,8%, в

2008 р. —3,2%, в 2009 р. — (-2,4%). Крім того, тем-
пи росту світової торгівлі також перевищують динам-
іку ВВП, який склав в 2003 р. — 3,7%, в 2004 р. —
4,9%, в 2005 р. — 4,7%, в 2006 р. — 5,1%, в 2007 р.
— 5,0%, в 2008 р. — 2,9%, в 2009 р. — (-1,0%) [1;
2]. У номінальному виразі торгівля продемонструва-
ла за останні роки феноменальний ріст. Так, після кризи
2001 р. номінальний обсяг торгівлі скоротився на 4%,
світовий експорт зріс з 6,2 трлн. дол. США до 16,0
трлн. дол. США в 2008 р., середній темп росту за цей
період склав 15%, тобто в доларовому екквіваленті
обсяг світової торгівлі практично потроївся [3, c.13].

Відносно стійке зростання міжнародної торгівлі,
що спостерігалося протягом 2003-2007 рр., є на-
слідком ряду чинників, а саме:

— посилення міжнародного розподілу праці й
інтернаціоналізації виробництва;

— науково-технічний прогрес, сприяючий обнов-
ленню основного капіталу, створення нових галузей
економіки, які прискорюють реконструювання старих;

— активна діяльність транснаціональних корпо-
рацій на світовому ринку;

— регулювання (лібералізація) міжнародної
торгівлі через заходи СОТ/ГАТТ;

— лібералізація міжнародної торгівлі, перехід
багатьох країн до режиму, який базується на відміні
кількісних обмежень імпорту і суттєвого зниження
мита — створення вільних економічних зон;

— розвиток процесів торгово-економічної інтег-
рації: усунення регіональних бар’єрів, формування
загальних ринків, зон вільної торгівлі.

Однак, темпи росту світової торгівлі, починаючи
з 2008 р., уповільнюються через збільшення ризиків на
ринках нерухомості, фінансових ринках, збереження
глобальних диспропорцій і стрімкого росту цін на на-
фту й інші сировини товари. Світова економіка пере-
жила один із найбільш різких та значних спадів вироб-
ництва протягом усієї післявоєнної історії. Спад вироб-
ництва, що розпочався у розвинутих країнах влітку-
восени 2008 р., по каналам зовнішньої торгівлі швид-
ко передався країнам, що розвиваються. Як результат,
— зниження ділової активності негативно вплинуло
практично на всі економіки світу. Перші ознаки кризо-
вих явищ почали проявлятися в промислових секто-
рах розвинутих країн у вигляді стагнації промислового
виробництва на фоні різкого росту цін на енергоресур-
си і сировину, уповільнення внутрішнього попиту, у
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тому числі через погіршення умов кредитування. У цих
умовах певну підтримку промисловості розвинутих
країн надали ключові країни, що розвиваються (Китай,
Індія), і найбільші світові експортери сировини (країни
Персидської затоки, Росія). З боку цих країн, в умовах
фінансової кризи, спостерігався стабільний попит на об-
ладнання і сировину, особливо з боку енергетики, ме-
талургії, нафтохімії, продукцію машинобудівельного
комплексу, хімічної промисловості тощо. Саме ця схе-
ма — закупка в розвинених країнах обладнання і спо-
живчих товарів за високими цінами країнами, що роз-
виваються, і навпаки, продаж країнами, що розвива-
ються сировинних ресурсів — дозволила перетворити
економічний підйом 2002-2008 рр. в один із самих дов-
гих та інтенсивних періодів росту за всю післявоєнну
історію. Це ще раз підтверджує практичне існування
теорії абсолютних переваг А. Сміта і порівняльних пе-
реваг Д. Рикардо. Накопичені в процесі економічного
підйому дисбаланси (високі бюджетні й зовнішньотор-
гові дефіцити в ряді країн, ріст цін на сировину тощо)
спричинили появу однієї із самих небезпечних економ-
ічних криз. Зниження внутрішнього попиту в розвине-
них країнах влітку-восени 2008 р. призвело до обвалу
світової торгівлі, падіння цін на сировину та готову про-
дукцію. У результаті, у більшості розвинутих країн різко
уповільнюються темпи росту ВВП і промислового ви-
робництва (табл. 1; 2).

Дані таблиць наглядно свідчать про глибокі кри-
зові явища, що збереглися і впродовж 2009 р. Однак,
зазначаємо, що позитивні темпи росту виробництва
продукції вдалося зберегти Китаю та Індії. Ці країни
продемонстрували здатність до росту в умовах світо-
вої рецесії, що схоже на незалежний розвиток і підтвер-
джується теорією декаплінга, який припускає, що краї-
ни, які розвиваються, можуть зберігати високі темпи

росту економіки навіть у випадку кризи в розвинутих
країнах [3, c.8].

В умовах кризи найбільш постраждали експор-
то-орієнтовані промислові економіки — незалежно від
спеціалізації: експорт енергоресурсів і напівфабрикатів
(Росія) або поставки готової продукції (країни
Північно-Східної Азії, Німеччина, Японія).

Одним із секторів, у якому спостерігалося різке
і значне за обсягами скорочення попиту, стало вироб-
ництво товарів тривалого користування, у першу чер-
гу, автомобілебудування. Як відомо, світовими ліде-
рами з виробництва автомобільного транспорту є Япо-
нія, Німеччина, США. Однак починаючи з 2006 р. третє
місце з виробництва автомобілів у світі займає Китай.
У 2009 р. він стає найкрупнішим у світі виробником
автомобілів. Частка Китаю в 2007 р. від загальної
кількості вироблених у світі автомобілів склала —
12,1%, в 2008 р. — 13,2%, в 2009 р. — 22,6%. Вихід
Китаю до лідерів з обсягу виробництва машин пояс-
нюється: по-перше, крахом автомобільного ринку на
Заході, що спричинив економічна криза; по-друге,
своєчасно прийнятими урядом КНР заходами щодо
стимулювання внутрішнього попиту; по-третє, ство-
ренням спільних підприємств із ведучими світовими
автоконцернами; по-четверте, новітніми західними тех-
нологіями і ноу-хау. Для порівняння, зазначимо, що
частка Японії склала відповідно 15,8%; 16,4%; 13,0%,
Німеччини — 8,5%; 8,6%; 8,5%, США — 14,7%;
12,3%; 9,4%. Крім того, що значна доля США пояс-
нюється спеціалізацією автомобілебудівної галузі цієї
країни на торгових вантажівках (табл. 3).

Незважаючи на деякі поліпшення ситуації останнім
часом, пов’язане, перш за все, із урядовими програ-
мами щодо стимулювання продаж нових автомобілів,
реалізації плану стимулювання економіки, що вклю-
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Рис. 1. Динаміка темпів росту світового експорту торгівлі та ВВП за 2003-2009 рр. в трлн. дол. США
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чає урядові гарантії для промислових компаній, авто-
мобілебудівна галузь Німеччини, США, Японії знахо-
диться в тяжкому стані. Перераховані заходи допомогли
лише частково компенсувати зменшення зовнішньо-
го попиту. Так, у цілому в Європейському Союзі зни-
ження виробництва в автомобілебудуванні в 2008 р.
склало 6,6%, у 2009 р. — 16,8%, що обумовлено
низьким рівнем замовлень, значним зменшенням ек-
спорту в країни Східної Європи і США.

Крім автомобілебудівної галузі, зниження вироб-
ництва спостерігалося у будівництві та машинобуді-
вельної галузі взагалі, що призвело до скорочення
попиту на продукцію ресурсних галузей — видобув-
ної галузі, топливно-енергетичного комплексу, ряду
підгалузей хіміко-лісного комплексу, промисловості
будівельних матеріалів.

Значне зменшення обсягів промислового вироб-

ництва на фоні зниження споживчого та інвестиційно-
го попиту, затоварення складів, жорстких умов кре-
дитування виробничого сектора у розвинутих країнах
весною-влітку 2009 р. змінилося на повільне віднов-
лення обсягів виробництва. Основними причинами,
що обумовили поліпшення ситуації у виробничому
секторі, можна вважати заходи щодо державної
підтримки ряду секторів, а також ефект «розчищення
запасів». У результаті проведених заходів «лідерами»
за темпами відновлення у більш країнах стали авто-
мобілебудування, гірничорудна промисловість, мета-
лургія, хімічне і нафтохімічне виробництво.

Як показують статистичні дані, у глобальній кон-
куренції на ринку металів абсолютним лідером визна-
но Китай, який перетворився з імпортера на крупнішо-
го експортера металопродукції, що обумовлено карди-
нальною трансформацією технологічного циклу в

Таблиця 1
Фактичний ріст обсягу світового виробництва в 2003-2009 рр.

           Рік  
Країна  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

США -1,0% 4,4% 3,2% 4,2% -1,7% 1,1% -5,5% 
Німеччина  0,1% 2,2% 1,7% 4,4% 5,2% 1,3% -11,0% 
Франція   1,1% 1,7% 0,3% 0,2% 1,8% 0,7% -9,0% 
Японія  1,9% 6,6% 1,3% 3,3% 1,3% -0,6% -17,0% 
Росія  7,0% 6,4% 4,0% 4,8% 7,4% 5,6% -11,0% 
Китай  16,2% 17,1% 27,7% 22,9% 13,4% 9,0% 8,1% 
Індія   6,0% 7,4% 8,2% 7,5% 8,5% 7,3% 5,2% 

 Таблиця 2
Темпи росту ВВП в 2003-2009 рр.

           Рік  
Країна  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

США 3,1% 4,4% 3,5% 3,4% 2,1% 0,4% -2,4% 
Німеччина  -0,1% 1,7% 0,9% 2,2% 2,5% 1,3% -5,0% 
Франція   0,1% 2,1% 1,4% 2,0% 2,3% 0,3% -2.1% 
Японія  2,3% 2,9% 2,7% 2,8% 2,3% -0,7% -5,7% 
Росія  7,3% 6,7% 6,4% 6,6% 8,1% 5,6% -8,5% 
Китай  9,1% 9,1% 9,9% 10,5% 13,0% 9,0% 8,4% 
Індія   7,6% 6,2% 7,6% 8,5% 9,0% 7,4% 6,1% 

 
Таблиця 3

Динаміка світового обсягу виробництва автомобілебудівної галузі у 2003-2009 рр. в тис. штук [4]

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009           Рік  
 
 Країна  Кіл-ть     % Кіл-ть     % Кіл-ть     % Кіл-ть     % Кіл-ть     % Кіл-ть     % Кіл-ть     % 

Японія 10286,6 0,3 10511,5 2,2 10800,0 2,7 11484,2 6,3 11596,3 1,0 11575,6 -0,2 7934,5 -31,5 
Німеччина 5506,6 0,7 5570,0 1,1 5757,7 3,4 5819,6 1,1 6213,5 6,8 6045,7 -2,7 5209,9 -13,8 
США  12115,0 -1,3 11989,3 -1,0 11946,7 -0,4 11264,0 -6,0 10780,7 -4,5 8693,5 -19,4 5711,8 -34,3 
Китай 4443,7 35,2 5234,5 17,8 5708,4 9,1 7188,7 25,9 8882,5 22,0 9299,2 4,7 13791,0 48,3 
Світовий 

обсяг вироб-
ництва 

 
60663,2 

 
2,8 

 
64496,2 

 
6,3 

 
66482,4 

 
3,1 

 
69223,0 

 
4,1 

 
73266,1 

 
5,8 

 
70520,5 

 
-3,7 

 
60987,0 

 
-13,5 
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чорній металургії та виробництві металопродукції з ура-
хуванням ринків залізорудної сировини і вугілля, що
коксує (табл. 4). Крім того, відбувся суттєвий зріст світо-
вого виробництва сталі через нові виробничі потуж-
ності Китаю і Південно-Східної Азії. Так, доля Китаю у
світовому виробництві сталі в 2009 році склала 46,6%,
Індії — 4,6%. Для порівняння доля Японії склала 7,2%,
Росії — 4,9%, США — 4,8%, Південної Кореї — 4,0%,
Німеччини — 2,7%, України — 2,4% [5].

Протягом останніх років, новий історичний рекорд
був встановлений у світовому виробництві сталі в 2007 р.
— 1351,29 млн тон у порівнянні з 2006 р. цей показник
зріс на 9,0%. Однак, в 2008 р. показники виробництва
сталі практично у всіх регіонах знижуються, включаю-
чи ЄС, США, Південну Америку, країни СНД. Вироб-
ництво сталі в ЄС в 2008 р. склало 199 млн тон (-5,3%),
в США — 91 млн тон (-6,7%). У країнах СНД протя-
гом 2008 р. вироблено 114 млн тон сталі (-8,2%). Заз-
начимо, що Росія знизила виробництво сталі на 5,4%
до 68,5 млн тон, Україна — на 13,4% до 37,1 млн тон
[6]. В 2009 р. виробництво сталі у світі склало усього
1219,7 млн тон, що є самим низьким показником по
галуззі за останні 4 роки. Найбільший спад виробницт-
ва сталі спостерігався в США, де цей показник знизив-
ся на 36,4%. У країнах-членах ЄС обсяг виробництва
сталі знизився на 29,7%, що склало 139,1 млн тон; у
Японії — на 26,3%. Випуск сталі в країнах СНД склав
97,5 млн тон (-14,7%). При цьому в країнах Ближньо-
го Сходу в 2009 р. спостерігалася тенденція росту ви-
робництва сталі — 17,2 млн тон, що на 3,3% більш в
порівнянні з 2008 р., у тому числі Індія збільшила ви-
робництво на 2,8%. Позитивні темпи росту виробницт-
ва сталі також спостерігалися в країнах Азії, включаю-
чи Китай, — 795,4 млн тон (3,5%) [7].

Останнім часом залежність більшості країн світу
від зовнішньої торгівлі постійно зростає. Ступінь відкри-
тості світового господарства підвищується, що стиму-
лює його розвиток. Однак при цьому підвищується за-
лежність економічного становища окремої країни від

розвитку світової економіки в цілому. Динамізм міжна-
родної торгівлі і підвищення її значення в світовій еко-
номіці обумовлено об’єктивним процесом глобалізації,
а саме ростом взаємозалежності більшості країн світу.
У свою чергу, інтенсифікації світового товарообміну
сприяло значний прогрес у розвитку міжнародного
розподілу праці. У рамках сучасного всесвітнього роз-
поділу праці найбільш розвинутими є країни Західної
Європи, США, Японія. Однак, зазначаємо, що останні
роки лідером світової економіки становиться Китай, який
до 2015-2020 рр., за прогнозами спеціалістів, за абсо-
лютними показниками економіки досягне рівня США
[8, с. 99]. Також треба звернути увагу на той факт, що
зовнішньоторговельний оборот країн, що розвивають-
ся, збільшується на основі економічної залежності від
країн Заходу. Але при цьому їх доля у світовій торгівлі
не збільшується. Як відомо, міжнародний розподіл праці
дає можливість кожній країні отримати вигоду за раху-
нок раціонального розміщення своїх продуктивних сил
незалежно від природного чинника. Однак цьому про-
цесу заважають, перш за все, торгові бар’єри як прояв
дискримінації одних країн відносно інших, незбалан-
соване ціноутворення, яке створює «ножиці цін»
[9, с. 66-67] між промислово розвинутими і країнами,
що розвиваються в рамках світового ринку.

Динамічний ріст виробництва окремих країн (Ки-
тай, Південна Корея, Індія, Бразилія, Аргентина тощо),
підвищення їх науково-технічного і економічного по-
тенціалу створює умови для взаємної зацікавленості
у розвитку ринку на базі подальшого розподілу праці.
У цих рамках ефективніше реалізується концепція роз-
витку галузі виробництва для ринку. Структура екс-
порту все більш насичується товарами обробної про-
мисловості: машинобудування, приладобудування,
електроніки, текстильної, взуттєвої.

У результаті постійно зростаючих масштабів ак-
тивності та ступеню залучення окремих країн і регі-
онів до процесів міжнародного обміну в темпах їх ро-
сту і напрямках зовнішньоторговельної діяльності,

Таблиця 4
Динаміка світового виробництва сталі в 2003-2009 рр. в млн. тон [5, 6]

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009            Рік  
 
 
 Країна  

Кіл-ть     % 
 

Кіл-ть     % 
 
Кіл-ть     % 

 
Кіл-ть     % 

 
Кіл-ть     % 

 
Кіл-ть     % 

 
Кіл -ть     % 

 
Китай  220,1 21 ,2 272,5 23 ,2 355,8 30,6 418,8 17,7 489,9 17,0 500,49 2,2 567,84 13,5 
Японія  110,5 2,6 112,7 2,0 112,5 -0,2 116,2 3,3 120,2 3,4 118,74 -1,2 87 ,53 -26,3 
США  91,4 -1,0 98,5 5,2 94,9 -3 ,7 98,5 3,8 98,1 -0,4 91,49 -6,7 58,14 -36,4  
Росія  61,3 4,7 64,3 2,5 66,1 2,8 70,6 6,8 72,39 2,5 68,51 -5,4 59,21 -13,8  

Німеччина 44,8 -0,4 46,4 3,6 44,5 -4,1 47,2 6,1 48,55 2,8 45,83 -5,6 32,67  -28,7 
Індія  31,78 10 ,3 32,6 2,7 40,9 25,5 44,0 7,6 53,08 20,6 55,05 3,7 56,61  2,8 

Світове ви-
робництва 

 
945,1 

 
6,7 

 
1050,0 

 
8,9 

 
1129,4 

 
7,6 

 
1239,5

 
8,8 

 
1351,29 

 
9,0 

 
1329,72  

 
-1,6 

 
1219,72 

 
-8,3 
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перш за все експортної, суб’єктів світової торгівлі про-
являються помітні відмінності (табл. 5).

Дані таблиці свідчать про суттєві зрушення гео-
графічної і товарної структури сучасної міжнародної
торгівлі. Нерівномірність динаміки зовнішньої торгівлі
впливає на співвідношення сил між країнами на світо-
вому ринку. Так, США займали лідируючі позиції у
світовій торгівлі з середини 90-х років ХХ століття. Її
частка складала в 1985 р. — 11,6%, в 1993 р. — 12,4%,
в 1997 р. — 12,6% [10]. На сучасному етапі розвитку
торговельних відносин США поступово втрачають до-
мінуючу роль в системі міжнародного обміну, що по-
в’язано зі зниженням конкурентноздатності амери-
канського виробництва (табл. 1). Експансіоністська
політика «дешевих грошей», що застосовувалася в еко-
номіці США, у результаті призвела до негативних
наслідків, а саме: високі темпи інфляції, девальвація
валюти, зниження темпів росту виробництва тощо.

На світових ринках готової продукції домінують
країни ЄС. Їх сукупна частка у світовому експорті
перевищує 12%. При цьому значна частина продукції
реалізується в межах ЄС, що ускладнює доступ іно-
земних товарів на європейський ринок (рис.2). Заз-
начимо, внутрішньорегіональний експорт ЄС складає
близько 70% від загального обсягу експорту.

Створення внутрішнього ринку ЄС, передбачення
правилами торгівлі свободи руху товарів, послуг, кап-
італу, людей є наслідком проведення протекціоністсь-
кої політики щодо третіх країн. Отже, ЄС — це найк-
рупніший у світі торговий блок від якого багато країн й
інтеграційних блоків, з якими ЄС має торгові угоди на
основі географічної близькості або історичного мину-
лого, значно залежить від експортних операцій з ним.
Серед країн-членів ЄС найкрупнішим експортером то-

варів у світі залишається Німеччина. Експорт цієї краї-
ни склав в 2006 р. — 1112,0 млрд дол. США; у 2007 р.
— 1327,0 млрд дол. США, що на 19,3% більше в по-
рівнянні з попереднім періодом; в 2008 р. експорт
збільшився на 10,2% (1461,9 млрд дол. США). Однак
в 2008 р. частка країни у світовому експорті знижуєть-
ся і складає 9,1%. У 2009 р. на експорт Німеччини при-
ходиться 9,8%. Для порівняння частка експорту Китаю
в 2009 р. склала 9,9%. Сила німецької економіки поля-
гає у великій конкурентноспроможності товарів на
світовому ринку і високої експортної частки у ВВП (се-
редньорічна доля складає 45%).

Протягом 2006-2009 рр. спостерігається уповіль-
нення темпів росту глобальної економіки. У 2009 р.
обсяг світової торгівлі зменшився у вартісному вира-
женні на 24,6% — з 16070 млрд дол. США до 12110
млрд дол. США [10].

Головними причинами скорочення обсягу міжна-
родної торгівлі є:

— одночасне суттєве зниження попиту практич-
но в усіх країнах світу;

— ріст пропозиції товарів;
— дефіцит кредитних ресурсів для фінансування

торговельних операцій;
— зріст рівня протекціоністських заходів.
Спад експорту в 2009 р. зафіксовано в усіх краї-

нах і регіонах. Так, в США експорт товарів зменшив-
ся на 22,7%, в ЄС — 14,8%, в Японії — 34,0%. Най-
менший рівень зниження експорту було зафіксовано
в нафтопереробних регіонах Ближнього Сходу
(-4,9%), Африці (-5,6%), Південній і Центральній Аме-
риці (-5,7%). В Азії обсяги експорту знизилися на
11,1%, у тому числі в Китаї на 16,4%. Доцільно звер-
нути увагу на той факт, що на фоні світової кризи ки-

Таблиця 5
Частка країн і регіонів у світовому експорті в 2003-2009 рр., (%) [10; 2*]

Країна, регіон 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Світ  100 100 100 100 100 100 100 
Німеччина  10,0 10,0 9,3 9,2 9,5 9,1 9,8 
США  9,6 8,9 8,7 8,6 8,3 8,0 8,2 
Японія 6,3 6,2 5,7 5,4 5,1 4,9 4,3 
Китай  5,8 6,5 7,3 8,0 8,7 8,9 9,9 
Франція  5,2 4,9 4,4 4,1 4,0 3,8 3,8 
Велика Британія 4,1 3,8 3,7 3,7 3,1 2,9 2,9 
Південна Корея 2,6 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,9 
Бразилія  1,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 
Індія  0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,3 
Росія  1,8 2,0 2,3 2,5 2,5 2,9 2,4 
Україна  0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 
ЄС 14,7 13,2 12,7 12,3 12,2 12,0 - 
СНД 5,5 3,0 3,3 3,6 3,7 4,5 - 
Країни-члени ГАТТ/СОТ 94,3 93,7 94,4 93,9 94,1 93,4 - 
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тайська економіка в 2009 р. у порівнянні з попередні-
ми роками та іншими країнами світу має значно кращі
й високі економічні показники (табл. 6).

Досягти високих показників, збільшити зовнішнь-
оторговельний оборот від 20,6 млрд дол. США в пере-
дреформному 1978 р. до 851,0 млрд дол. США в 2003 р.
і зайняти 4-е місце у світі після США, Німеччини, Японії
допомогла, перш за все, політика зовнішньоекономічної
відкритості. Значні наслідки для економічного і соціаль-
ного життя держави мала програма лібералізації заходів,
передбачених угодами СОТ. Приєднання Китая в 2001 р.
до СОТ сприяло відкриттю національного ринку для зов-
нішньої конкуренції. Розширення зовнішньої торгівлі
вплинуло на такі галузі діяльності, як: торгівля товара-
ми, торгівля послугами, захист прав інтелектуальної влас-
ності, забезпечення транспарентності, уніфікація митних
і податкових норм.

У 2004 р. обсяг зовнішньоторговельного оборо-
ту Китаю зріс на 35,7% і досяг 1154,5 млрд дол. США.
Країна стає 3-ю торгівельною державою у світі. У
2007 р. позиції Китаю у сфері світової торгівлі міцніша-
ють, він займає 2-е місце у світі з експорту товарів.
Частка Китаю у світовому експорті товарів досягає
8,7%. У грошовому виразі експорт складає
1217,8 млрд дол. США, що на 25,7% більше у по-
рівнянні із попереднім роком. У 2009 р. експорт Ки-
таю зменшився — 16,4%, у порівнянні із 2008 р. склав
1194,0 млрд дол. США. Але при цьому частка Китаю
у світовому експорті склала 9,9% і він стає головною
експортною державою у світі. Для порівняння: екс-
порт Німеччини в 2009 р. склав 1187,0 млрд дол.
США; США — 994,7 млрд дол. США [2].

Стратегія економічного розвитку Китаю була зак-
ладена концепцією активного виходу вітчизняних ви-
робників на зовнішні ринки в 2000 р. Значний чинник,
що визначає позиції Китаю у світовій економіці, — не-
обхідність стабільного забезпечення його зростаючих
потреб у нафті та різних видах сировини. Так, у 2004 р.
Китай імпортував 122,7 млн тон сирої нафти, 26,3 млн

кубометрів деревини, 208 млн тон залізної руди. У
2008 р. імпорт перерахованих товарних груп склав
179,3 млн тон; 29,5 млн кубометрів; 440 млн тон. У
2009 р. ступінь залежності Китаю від імпортної нафти
зросла до 51,29%, що підвищує ризик у сфері держав-
ної енергетичної безпеки (імпорт нафти склав 199 млн.
тонн). За цих обставин прогноз спеціалістів невтішний:
залежність країни від імпорту нафти у 2020 р. зросте
до 70%. Також у 2009 р. зріс на 41,6% імпорт залізної
руди (630 млн тон) [11]. За оцінками китайських еко-
номістів потреби країни в 2020 р. можуть бути задово-
лені за рахунок власних ресурсів лише 6-ти із 45-ти
видів корисних копалин [8, с. 102].

Специфіка участі кожної країни в міжнародно-
му розподілі праці визначається не лише масштаба-
ми, але і структурою її економіки, наявністю галузей
і виробництв, що характеризуються очевидними пе-
ревагами на світовому ринку. Внаслідок змін у струк-
турі світового промислового виробництва з’явили-
ся зрушення в товарній структурі міжнародного об-
міну. Так, в 2003-2006 рр. спостерігалося зниження
у світовому експорті питомої ваги сільськогоспо-
дарської продукції — від 9,2% до 8,0%. При цьому,
протягом 2003-2008 рр. частка експорту палива і
продукції добувної промисловості у світовій торгівлі
зросла — з 13,2% до 22,5%. Характерними є дос-
татньо високі темпи розширення торгівлі готовими
промисловими виробами, а в них машинами, облад-
нанням і транспортними засобами (табл. 7).

Територіальний розподіл виробництва продукції
за останні роки практично не змінився. Найбільша
частка експорту сільськогосподарської продукції і
добувної промисловості припадає на Європу: відпов-
ідно 4,0% і 8%. Частка експорту продукції добувної
промисловості Азії складає близько 7%. Стосовно
експорту готових виробів лідерами є Європа, на яку
припадає 30% від загального світового експорту; дру-
ге місце займає Азія, її частка в експорті готових ви-
робів складає 15%. Частка Північної Америки протя-

Рис. 2. Динаміка відношення загального експорту ЄС до внутрішньорегіонального і зовнішньорегіонального в
2003-2008 рр. в млрд дол. США
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гом 2005-2008 рр. зменшилася від 15,4% до 11,9%.
При цьому, в усіх країнах світу експорт продукції у
вартісному виразі збільшився, що обумовлено темпа-
ми росту інфляції і коливаннями курсів валют.

Отже, активізація світогосподарських зв’язків
продовжується, що підтверджується зростанням та-
ких індикаторів, як: товарний експорт у глобальному
ВВП, рівень світового експорту.

Отримані наукові результати надали змогу виз-
начити та обґрунтувати сучасні тенденції розвитку
міжнародних торгівельно-економічних відносин.

По-перше, США багато років є «локомотивом»
економічного росту в світі. Значна частка приросту
американського експорту обумовлена найбільш швид-
ким ростом ринків, що розвиваються. Обсяг амери-
канських товарів, що поставляються в країни, що роз-
виваються, збільшився за останні роки до 45% від
загального обсягу експорту [12, с. 62]. Крім того,
щорічно протягом 2003-2008 рр. експорт американсь-
ких товарів до Китаю збільшувався на 25% [12, с. 62].
Отже, ріст експорту США стимулюється внутрішнім
попитом за кордоном.

По-друге, зниження темпів економічного росту в
США (кінець 2008-2009 рр.) створило додатковий тиск
на японський експорт, 20% якого припадає на США.
Темпи росту промислового виробництва Японії скла-
ли в 2007 р. — 1,3%, в 2008 р. — (-0,6%), в 2009 р. —
(-17,0%) [2]. Настільки помітне зниження виробництва
пояснюється, перш за все, уповільненням економіки в
США, де значно зменшився попит на автомобілі й елек-
троніку. Незначні макроекономічні наслідки також відбу-
ваються в країнах Азії, на які припадає найкрупніша
частка японського експорту — 50%.

По-третє, країни Азії, а саме Китай, Індія, Пакис-
тан, за останнє десятиріччя досягли значного росту ВВП,

темпів промислового виробництва, експорту товарів.
Позитивні тенденції економічного розвитку цих країн
пояснюються динамічним ростом інвестицій і чистого
експорту. Але в регіоні, починаючи з 2008 р., спостер-
ігається зниження темпів економічного росту внаслі-
док уповільнення росту у провідних розвинутих краї-
нах і підвищення цін на енергоносії й сировину. Так, у
Китаї спостерігається зниження темпів росту ВВП
(табл.2) під впливом уповільнення росту експорту, а
також інших стримуючих чинників, таких як жорстка
кредитно-грошова політика, підвищення курсу націо-
нальної валюти, подорожчання робочої сили. Крім того,
темпи росту промислового виробництва Китаю упов-
ільнюються, що обумовлюється наявністю тісних тор-
гівельних зв’язків із США, на які припадає 25% ки-
тайського експорту, й іншими промислово розвинути-
ми країнами. Однак, зазначаємо, що на фоні загально-
го світового економічного спаду, зниження економіч-
ного росту Китаю виглядає незначним. Це обумовлено
швидким ростом і вдосконаленням структури капіта-
ловкладень. Так, лише протягом 2008 р. в об’єкти
інфраструктури Китаю було інвестовано більш 2,5 трлн
дол. США, що перевищило цей показник 2007 р. на
25,5%. Таким чином, темпи росту капіталовкладень
склали 0,7% [13, с. 93]. Крім того, за даними Націо-
нального бюро статистики КНР індекс ділової актив-
ності у сфері виробництва Китаю (PMI) перевищує по-
значку 50,0, що вказує на перевагу оптимістичного
настрою і на розвиток області, що досліджується.

Високі показники економічного росту Індії і Па-
кистану обумовлено значним ростом приватного спо-
живання та інвестицій до основного капіталу. Стійкий
внутрішній попит у цих країнах стимулює збільшення
фізичного обсягу імпорту, а ріст цін на сировину
збільшив його вартісний обсяг. Однак, зазначаємо, що

Таблиця 6
Зростання економіки Китаю 2003-2009 рр. в млрд дол. США [2; 7; 10]

Показники  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
ВВП 6449,0 7262,0 8859,0 10000,0 7420,0 8088,0 8767,0 

Експорт товарів 437,9 593,3 762,0 968,9 1217,8 1428,3 1194,0 
Імпорт товарів 413,1 561,2 660,0 791,5 956,0 1132,5 921,5 

Обсяг іноземних 
інвестицій 

 
56,1 

 
60,6 

 
60,3 

 
63,0 

 
67,3 

 
92,4 

 
90,03 

 
Таблиця 7

Товарна структура світової торгівлі в 2003-2008 рр., (%) [10]

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Сільськогосподарська продукція 9,2% 8,8% 8,4% 8,0% 8,3% 8,5% 
Паливо і продукція  добувної 

промисловості 
13,2% 14,4% 17,2% 19,5% 19,4% 22,5% 

Готові вироби 74,5% 73,8% 72,0% 69,9% 69,7% 66,5% 
Машини і транспортні засоби 39,7% 39,0% 42,0% 37,0% 36,3% 34,0% 

 



58
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

Т. В. Горянська

темпи росту Індії і Пакистану з 2008 р. уповільнюють-
ся за рахунок впливу економічного спаду в США, ос-
кільки ця країна є головним їх експортним ринком.
Так, у 2007 р. часка індійського експорту в США скла-
ла 15%, пакистанського експорту — 18%, але в
2008 р. частка експорту цих країн до США зменшуєть-
ся і складає відповідно 11,7% і 16,1% [2].

По-четверте, уповільнення темпів росту експорту
характерно і для Західної Європи, що обумовлено, перш
за все, зниженням попиту з боку країн Східної і Захід-
ної Азії. Ринки, що розвиваються, відіграють все більш
активну роль у підтримці світового економічного рос-
ту. Саме такі країни, як Китай та Індія останнім часом
усвідомлюють, що внутрішній попит також є двигуном
росту і знижують потребу щодо експортної орієнтації з
метою економічного розвитку. З метою стимулювання
економічного росту в країнах Західної Європи, Євро-
пейський центральний банк (ЄЦБ) знизив облікову став-
ку для країн-членів ЄС до 2,0%.

Взагалі, економісти ОЕСР стверджують, що в пост-
кризовий період темпи економічного розвитку перевищать
докризовий рівень. Якщо в 2003-2007 рр. світова еконо-
міка збільшувалася в середньому на 3,6% на рік, то в
2011-2015 рр. темпи росту світового ВВП будуть дорів-
нювати 3,7%. Основна тенденція сучасності — збільшен-
ня частки у світовій торгівлі країн, що розвиваються. Вони
швидко нарощують як обсяги ВВП, так і торгівельний обіг.
Одночасно в багатьох розвинутих країнах за рахунок різко-
го зниження темпів росту ВВП їх частка у світовій торгівлі
продовжує зменшуватися, що обумовлено зниженням гло-
бального попиту і протекціоністськими заходами, які зас-
тосовують деякі країни.
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розвитку міжнародних торгівельно-економічних відносин.
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Преобразование отраслевой структуры старопро-
мышленных регионов Украины обусловлено необхо-
димостью использования колоссального человечес-
кого и технического потенциала высвобожденного в
период экономического кризиса. Огромное советс-
кое наследие доставшиеся нам в виде металлургичес-
ких, коксохимических, машиностроительных заводов,
угольных предприятий и т. п. требует его развития в
условиях современной (национальной и международ-
ной) хозяйственной  системы. Для формирования
объективного представления о экономическом состо-
янии исследуемых регионов, в этой статье проводит-
ся пошаговый анализ аспектов их функционирования.
Ранее вопросы касающиеся развития и перспективы
существования старопромышленных регионов рас-
сматривались в научных трудах отечественных учё-
ных: З. Герасимчук [2], В. Ляшенко [3], В. Попова
[4], М. Бутко, В. Прозорова и др.

В 2008 году удельный вес объемов реализован-
ной промышленной продукции (товаров, услуг) До-
нецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской
и Харьковской областей составил 55,4% по стране
(508,6 млрд грн.). Тем не менее, в течение 2008 г.,
экспортно-ориентированная промышленность рассмат-
риваемых регионов заметно пострадала в результате из-

менения конъюнктуры мирового рынка, обусловлен-
ной негативным влиянием глобального финансового
кризиса. Так, общий объём промышленной продук-
ции по Украине в целом снизился на 3,1% (рис. 1), в
том числе: по Днепропетровской области — на 8,6%,
Донецкой области — на 7,8%, Запорожской области
— на 2,2%, Луганской области — на 5,9%.

Вместе с тем в Харьковской области объём про-
мышленной продукции увеличился на 3,6%. Также в
ряде областей сохранилась положительная тенденция
выпуска готового угля, обусловленная скорее инер-
ционным функционированием, а не объективными
экономическими причинами (табл. 1).

Положительная тенденция роста количества всех
предпринимательских структур продолжалась с 2006 г.
по 2007 г., в 2008 г. за счёт уменьшения доли малых
предприятий возросло относительное количество круп-
ных (рис 2).

При этом крупные предприятия неизменно осу-
ществляют в основном промышленную деятельность,
средние предприятия — сельскохозяйственную, ма-
лые — торговую.

В целом по хозяйственным результатам функцио-
нирования делового сектора экономики, малые пред-
приятия, несмотря на внушительную долю в общем
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количестве предпринимательских структур, реализуют
незначительный объём продукции, работ, услуг (табл. 2).

Стимулирование развития малого бизнеса в та-
ких условиях (табл.2) особенно актуально, так как ещё
большее нагромождение крупного капитала сформи-
рует критическое значение его хозяйственной «непо-
воротливости» и, как следствие, при очередном не-
избежном промышленном кризисе приоритетной це-
лью государственной политики станет «реставрации
руин» национальной экономики.

Малый бизнес, является неотъемлемым звеном
цепи хозяйственных процессов, его влияние на соци-
альную, политическую, экономическую и технологичес-
кую сферу сложно переоценить. Относительная гибкость
и устойчивость при колебаниях совокупного спроса и
предложения делает его ещё более привлекательным для
осуществления политики структурных трансформаций
старопромышленных регионов Украины. Характерны-
ми особенностями малого предпринимательства явля-
ются постоянные стремления к инновациям, к взаимо-
выгодному сотрудничеству, к созданию предпосылок для
формирования новых экономических элементов, к воз-
можности осуществления независимой от крупного ка-
питала индивидуальной и общественной деятельности.

В условиях стремительного падения спроса, про-
мышленные производители начали массово снижать
цены, чтобы хоть как-то реализовать свою продукцию.
Однако, в 2008г прирост цен на промышленную про-
дукцию по ряду областей всё-таки оказался выше, чем
2007г., за счёт стремительного их увеличения в янва-
ре-августе 2008 года (36,5%), и менее стремительно-
го их падения в сентябре-декабре (9,2%), в то время
когда на протяжении 2007г. цены производителей из
месяца в месяц только повышались, но относительно
более низкими темпами (табл. 3).

В тоже время, снижение цен на продукцию про-
мышленных производителей способствовало умень-
шению некоторой доли инфляционного давления на
потребительском рынке (рис. 3).

Такое положение заметно ухудшило финансовое
положение промышленных предприятий, и все же
положительный финансовый результат был достигнут
в Днепропетровской (18966,3 млн грн.), Донецкой
(6291,9 млн грн.) и Харьковской (530,6 млн грн.)
областях. Отрицательный сформировался соответ-
ственно в Запорожской (-52,8 млн грн.) и Луганской
(-1208,8 млн грн.) областях.

Недостача ликвидных финансовых ресурсов у

Таблица 1
Выпуск готового угля в 2008 г. по Украине и отдельным регионам

Выпуск готового угля   
(тыс. т) 

 

2007 2008 

Абсолютное 
отклонение  

(тыс. т) 

Относительное 
отклонение (%) 

Украина 58921 59501 580 1 
Днепропетровская обл. 11567 13513 1946 16,8 
Донецкая обл. 26197 25319 -878 -3,4 
Луганская обл. 17957 18120 163 0,9 

Рис. 2. Доля разных по размерам предприятий в общем количестве в 2007-2008 гг.

2007 г. 2008 г.
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Таблица 2
Объёмы реализованной продукции (работ, услуг) по размерам предприятий [1 с. 282]

Крупные предприятия Средние предприятия Малые предприятия 

 
млн грн. 

в % к общему 
количеству 
реализации 
соотвествую-
щего вида 

деятельности 

млн грн. 

в % к общему 
количеству 
реализации 
соотвествую-
щего вида 

деятельности 

млн грн. 

в % к общему 
количеству 
реализации 
соотвествую-
щего вида 

деятельности 

Всего       

2006 694240,5 36,6 846801,9 44,6 357252,6 18,8 

2007 950466,9 39,3 1028000,6 42,6 436247,8 18,1 

2008 1344754,3 44,6 1177609,4 39,1 492378,7 16,3 

Таблица 3
Индексы цен производителей промышленной продукции по Украине в 2008 г. (в % к предыдущему месяцу)
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ль
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ст

 

се
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бр
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но
яб
рь

 

де
ка
бр
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2008 102,3 103,0 106,6 106,6 103,7 104,2 103,6 101,8 98,2 98,6 93,5 99,6 

2007 102,3 101,1 101,6 102,1 102,3 101,1 101,7 101,4 101,1 102,2 101,0 103,2 
 

Рис. 3. Индексы цен производителей промышленной продукции и индексы потребительских цен в 2008 г.
по старопромышленным регионам (декабрь к декабрю предыдущего года, в %)
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промышленных предприятий привела к снижению
общей суммы их инвестиционных расходов. Объём
инвестиций в основной капитал в Украине уменьшился
на 5,3%, в том числе в Донецкой области — на 4,9%,
Запорожской области — на 17,1%, Луганской облас-
ти — на 29,4%, Харьковской области — на 56,1%.
Единственным исключением среди исследуемых об-
ластей является Днепропетровская область, в которой
объём инвестиций увеличился на 9% (рис. 1).

Основная часть всех инвестиций направляется в
металлургическое производство, т. к. именно этот вид
экономической деятельности является доминирующим
в старопромышленных регионах Украины.

Утратив определённую долю рынков сбыта про-
мышленной продукции, национальный производитель,
не смотря на всю заинтересованность в инновациях,
всё-таки вынужден был снизить темпы их внедрения
в 2008 г по отношению к 2007 г. Наибольшее количе-
ство инновационно активных предприятий в промыш-
ленности среди рассматриваемых регионов сконцен-
трировано в Харьковской области (110 или 13,1% от
общего количества предприятий промышленности).
Очевидно, это объясняет её относительно большую
устойчивость в 2008 г. к глобальным экономическим
потрясениям. В Донецкой области по этому показате-
лю зафиксировано 83 предприятия, Днепропетровс-
кой области — 63, Луганской области — 59, Запо-
рожской — 36. Кроме того, рассматриваемые старо-
промышленные регионы в 2008 г. реализовали 68,2%
от общего всеукраинского объёма инновационной
промышленной продукции, из них внедрен 181 но-

вый технологический процесс, освоено производство
241 наименование инновационного вида продукции
(машин, оборудования, аппаратов, приборов).

Инновации, формируя комбинации совершенно
новых экономических ресурсов, преобразовывают,
таким образом, производственную структуру про-
мышленного предприятия и отрасли в целом, способ-
ствуя обретению ими конкурентных преимуществ
(снижение расходов на единицу произведённой про-
дукции, увеличение объёмов производства продук-
ции, повышение привлекательность товаров, выход на
новые рынки сбыта и т. д.). Кроме того, корреляцион-
ная зависимость между технологическими нововве-
дениями и различными элементами экономической
системы подразумевает широкомасштабное распро-
странение положительного эффекта от увеличения
производительности труда. В итоге, материальное обес-
печение каждого рабочего, а также капиталиста, уве-
личивается на определённую величину, сглаживая тем
самым социальные противоречия классов. Вместе с
тем, уровень более высокий уровень доходов, скло-
няет домохозяйства к увеличению доли, как потреб-
ления, так и сбережения. Последние, в зависимости
от их размеров, преобразуются в инвестиции, созда-
вая тем самым предпосылки для расширения пред-
принимательской деятельности и увеличения деловой
активности. В конечном итоге, уровень людей заня-
тых предпринимательской и профессиональной дея-
тельностью возрастает.

Текущее состояние занятости (табл. 4) в старо-
промышленных регионах показывает, что существен-

Рис 1. Удельный вес инвестиций в основной капитал старопромышленными регионами в 2008 г.
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ное перераспределение рабочей силы в произошло в
2008г. (период экономической рецессии).

Выводы. В 2008 г. произошли значительные из-
менения ряда показателей характеризующих состояние
старопромышленных регионов Украины, последователь-
ность изучения которых позволяет подвести итоги: 1) в
промышленности произошло уменьшение объёмов про-
изводства продукции связанное с изменением конъюн-
ктуры мирового рынка 2) преобразовалась отраслевая
структура Украины в сторону увеличения доли круп-
ных предприятий в общем количестве предприниматель-
ских структур 3) снизились объёмы реализации продук-
ции малых и средних предприятий 4) уменьшились цены
производителей продукции, объёмы инвестиций в
основной капитал и темпы внедрения инноваций.
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Бачурін А. О. Аналіз аспектів функціонуван-
ня підприємницьких структур старопромислових
регіонів України

У статті проводиться аналіз аспектів функціону-
вання підприємницьких структур старопромислових
регіонів України, виявляється взаємозв’язок між різни-
ми економічними елементами, визначаються тенденції
і закономірності розвитку ділового сектору.

Ключові слова: промисловість, конкуренто-
спроможність, малий, середній, крупний бізнес,
підприємництво, криза.

Бачурин А. А. Анализ аспектов функциони-
рования предпринимательских структур старо-
промышленных регионов Украины

В статье проводится анализ аспектов функцио-
нирования предпринимательских структур старопро-
мышленных регионов Украины, выявляется взаимо-
связь между различными экономическими элемента-
ми, определяются тенденции и закономерности раз-
вития делового сектора.

Ключевые слова: промышленность, конкурентос-
пособность, малый, средний, крупный бизнес, пред-
принимательство, кризис.
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Таблица 4
Количество занятых рабочих по размерам предприятий в Украине

Крупные предприятия Средние предприятия Малые предприятия 

 
тыс. чел. 

в % к 
общему 

количеству 
занятых 
рабочих  

тыс. чел. 

в % к 
общему 

количеству 
занятых 
рабочих  

тыс. чел. 

в % к 
общему 

количеству 
занятых 
рабочих  

Украина       

2006 3189,9 34,4 3850,3 41,5 2232,3 24,1 

2007 3440,1 37,6 3482,7 38,0 2231,5 24,4 

2008 3594,3 40,1 3137,7 35,0 2237,4 24,9 
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Постановка проблеми в загальному вигляді.
Зв’язок із науковими і практичними завданнями

У сучасних умовах зростання відкритості еко-
номіки України відсутня узгодженість поглядів се-
ред науковців відносно теоретичних, методологічних
і практичних питань регуляторного впливу держави
на розвиток малого підприємництва регіону. Акту-
альність цих питань, їх практичне значення в контексті
пошуку нових форм і методів державного регулю-
вання розвитку малого підприємництва обумовили
вибір теми статті.

Повнота реалізації функцій малого підприємниц-
тва на регіональному рівні залежить від чіткості виз-
начення існуючих економічних і соціальних проблем,
що можуть бути вирішені в процесі розвитку малого
підприємництва за пріоритетними напрямами розвит-
ку регіональної економіки з урахуванням наявного
внутрішнього потенціалу регіону.

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі в
останні роки проблема підприємництва отримала пев-
не відображення у работах А. І. Бутенка [8], З. С. Вар-
налія [1,6], Л. І. Воротіної [7], О. В. Долгальової [2,3],
В. І. Ляшенка [4,5] , О. С. Поважного [9] та інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Виділення невирішених питань

Аналіз даних забезпеченості м. Донецька і його
приміської зони потенціалом природних ресурсів
(ПРП) свідчить, що в цьому регіоні найбільша в Ук-
раїні забезпеченість ПРП. Це пояснюється передусім
тим, що на території регіону зосереджені значні родо-
вища цінних корисних копалин (70% ПРП), які відігра-
ють районоутворюючу роль. У той же час, у м. До-
нецьк і його приміській зоні інтенсивно використову-
ються земельні ресурси.

Як один із елементів стратегії соціально еконо-
мічного розвитку м. Донецька, в частині розвитку
малого підприємництва, може бути запропонована
розробка і реалізація концепції Донецька як „міста
— підприємця”.

У контексті швидкого економічного та організа-
ційного розвитку Європи, міста відіграють важливу
роль. Тут сконцентрований інтелектуальний, економі-

чний і фізичний капітал, і нові ідеї, як правило, теж
виникають в містах. У багатьох містах займаються роз-
робкою нових стратегій економічного розвитку і по-
шуком нових економічних ніш. Результат полягає в
тому, що сьогодні міста позначають як активні джере-
ла зростання економічної конкурентоспроможності на
національному та інтернаціональному рівнях.

Зокрема, протягом останніх десятиліть спостерігаєть-
ся формування „міст-підприємців”, тобто таких міст, що
проявляють активність, що, в свою чергу, випереджає події,
здатних мобілізувати місцеві, соціальні, політичні і еко-
номічні ресурси в єдиний зв’язний організаційний комп-
лекс, для того, щоб розробити чітку стратегію економіч-
ного розвитку і забезпечити їй довготривалу підтримку.

Поява таких міст-підприємців у Європі була обу-
мовлена рядом чинників. Дія структурних зрушень у
світовій економіці на місцевий рівень була настільки
сильною, що місцеві лідери дійшли висновку, що треба
розробляти свої власні стратегії економічного підйо-
му, а не просто чекати, які рішення будуть прийняті на
національному рівні. У той же час політична і адміні-
стративна децентралізація, що сталася в багатьох на-
ціональних державах і принесла містам додаткові обо-
в’язки, не завжди забезпечені ресурсами, створила
місцевій владі додаткові можливості, чим і сприяла
активізації їх діяльності. І, нарешті, усвідомлення зро-
стання економічної конкуренції між містами в Європі,
що об’єднується, привело лідерів місцевого і держав-
ного рівня до необхідності створення таких стратегій,
які дозволили б їм ефективніше конкурувати на рин-
ку, що швидко формується.

Загальна мета
Аналіз існуючого інституціонального, фінансово-

го і законодавчого механізму управління різних євро-
пейських міст. Пропозиції щодо розробки стратегії роз-
витку малого підприємництва Донецького регіону, що
сприятиме підвищенню рівня економічної конкурентос-
проможності і не призведе до соціальної маргіналізації.

Виклад основного матеріалу.
Обґрунтування отриманих результатів
Головна мета міста-підприємця полягає в макси-
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мізації наступних характеристик: економічна різно-
манітність виробляючого сектора і сектора послуг,
особливо в областях з високою доданою вартістю;
різноманітність товарів, що йдуть на експорт або зам-
інюючих товарів, що імпортуються.

Наявність кваліфікованого людського капіталу.
Успішними стануть міста, у яких будуть люди, здатні
працювати в галузях знань, що вимагають високого
рівня і уміння поводитися із сучасною організацією
інформації.

Правильно організовані інституціональні мережі.
Конкурентоздатні міста потребують наявності різнома-
нітних зв’язків між установами вищої освіти, науко-
вими інститутами, приватними фірмами і урядом для
ефективнішого використання знань та інтелектуальних
здібностей освічених людей.

Правильно організоване середовище. Міста ма-
ють бути пристосовані і для роботи, і для життя в
них. Конкурентоспроможні міста вимагають певних
економічних, соціальних, екологічних і культурних
умов для залучення і утримання потенційно мобіль-
ної робочої сили, що означає гарну організацію фізич-
ного, економічного і соціального середовища. Еко-
номічне процвітання не може існувати в океані ра-
зючого нерівноправ’я. Соціальна згуртованість і еко-
номічна конкуренція — це дві взаємодоповнюючі, а
не взаємовиключні суті.

Якісна організація зв’язку, що частково означає
фізичну комунікацію — дороги, аеропорти, залізничні
вузли і електрозв’язок. Але комунікація є і процесом
певного рівня культури і ставлення до проблеми.
Міста-підприємці повинні розвивати міжнародні зв’яз-
ки, розробляти стратегію міжнародної співпраці і виз-
начити, на які великі ринки вони хочуть вийти.

Організаційна можливість мобілізувати державні,
приватні і місцеві ресурси для довготривалої співпраці
в галузі спільної розробки стратегій економічного і
соціального розвитку. Для міста-підприємця цей про-
цес майже так само важливий, як результат.

Нині поглиблюється і прискорюється інтернаціо-
налізація економіки, послабляючи при цьому еконо-
мічну владу та управлінські можливості і місцевих, і
центральних урядів та комун. Триває економічна рес-
труктуризація, висуваючи уперед економіку сектора
послуг з його подвійним ринком праці. Росте конку-
ренція між фірмами, державами, регіонами, містами
в галузі залучення мізерних державних і приватних
інвестицій. Така модель нерівномірного розвитку при-
зводить до розподілу міст у просторовому, економіч-
ному і соціальному аспектах. Складна взаємоза-
лежність між глобалізацією економіки, економічною
конкурентоспроможністю і соціальною маргіналіза-
цією була тим центром, навколо якого формувалися

зміни в житті міст протягом двох останніх десятиліть і
який буде найсерйознішою проблемою міст і в наступ-
ному десятилітті. Міські лідери повинні будуть розроб-
ляти стратегії, сприяючи підвищенню рівня економіч-
ної конкурентоспроможності і що в той же час не при-
зводять до соціальної маргіналізації.

Інституціональний, фінансовий і законодавчий ме-
ханізми різних європейських міст все ще радикально
відрізняються один від одного. Проте, виділимо три
тенденції, що проходять крізь межі європейських дер-
жав.

Перша полягає в тому, що протягом 80-х і
90-х рр. ХХ ст. у багатьох європейських країнах
змінювався баланс компетенції різних рівнів управлі-
ння: національного, регіонального і місцевого. Зокре-
ма, широкий розвиток отримала модель децентралі-
зації влади і передачі ряду компетенцій на місцевий
рівень. У традиційно децентралізованих країнах (Німеч-
чина) цей процес триває. Але і в таких більш централ-
ізованих країнах (Бельгія, Франція, Іспанія і Італія) про-
тягом останніх десятиліть рівень повноважень регіо-
нальних і міських інститутів підвищувався. Істотно,
що децентралізація привела до більшої автономії, це
було використано багатьма найбільш динамічними
міськими і регіональними лідерами для формулюван-
ня нових політичних ролей для себе і створення нових
економічних стратегій для територій.

Друга загальна тенденція полягала в появі більш
ясно сформульованих державних стратегій міського
розвитку в багатьох країнах Європи. Ті країни, що
першими пройшли період урбанізації і тому першими
дійшли до періоду занепаду розвитку міст, — Вели-
кобританія, Франція і Німеччина, — були також пер-
шими країнами, що приступили до розробки систем-
ної політики міського розвитку.

Третя тенденція виражається в зростаючій увазі
до економічного потенціалу міста. Міські лідери ста-
ли краще розуміти неприпустимість відставання від
європейських міст, що успішно розвиваються, і при-
ступили до інтенсивних пошуків нових економічних
ніш в європейській економіці. Але національні лідери
також побачили потенційний вклад міст в підвищення
рівня економічної конкурентоспроможності країни. Це
сприяло економічному відродженню і зростанню чи-
сельності населення в багатьох містах, але привело
також до посилення економічної конкуренції між євро-
пейськими містами.

Ці три підходи, прийняті в національних страте-
гіях економічного розвитку, забезпечують високий
пріоритет міст і в національному масштабі, і в Європі
в цілому.

При погляді на перспективу найбільш сміливий
сценарій припускає, що основні міста посилять свою
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роль в об’єднаній Європі. Цей сценарій припускає
зростання конкуренції міст за приплив інвестицій і
розвиток торгівлі.

Значення якісно розроблених стратегій міського
розвитку, мабуть, підвищить вірогідність виграшу в
конкурентній боротьбі, у зв’язку з тим, що чинники
місця розташування, які раніше прив’язували еконо-
мічну діяльність до певної території, нині втрачають
своє значення, зважаючи на розвиток електронних і
фізичних систем зв’язку.

Міста, що успішно розвиваються, усе більш до-
лучаються до міжнародних мереж організацій, можуть
стати центрами ухвалення рішень, де буде віднайдена
відповідь на питання про взаємини між інтересами
комун і економікою, що набуває усе більш яскраво
вираженого глобального характеру.

Місто-підприємець — це місто, у якому основні
групи інтересів у державному, приватному і добро-
вільному секторах приходять до рішення про не-
обхідність спільної розробки перспектив розвитку
міста, створення структур для реалізації цих перспек-
тив і про мобілізацію для цього місцевих і зовнішніх
ресурсів. Хоча існують очевидні відмінності між міста-
ми, зокрема, по тому, наскільки чітко виражено їх уз-
годжене перспективне бачення майбутнього розвитку
міста, проте, протягом останнього десятиліття, рух
розповсюджувався в бік розвитку підприємницького
підходу, посилення конкуренції між містами і свідо-
мої підтримки стратегій і проектів розвитку, розроб-
лених для конкретних територій.

Той захист, що центральні уряди впроваджува-
ли для міст у періоди великих змін у минулому, нині
ослаб. Політичний вакуум, що утворився, був за-
повнений в різній, але значній мірі місцевими орга-
нами влади. Практично повсюди відповідальність за
зміни в місті, що особливо виявилися у вигляді
підтримки економічного розвитку, перейшла від цен-
тральних до місцевих організацій. Той факт, що
міських лідерів перестало задовольняти посередниц-
тво, здійснюване центральними урядами між місце-
вим рівнем і зовнішнім світом, підтверджується
стрімким розвитком міжміських і регіональних ме-
реж співпраці міст.

Сучасне підприємництво випробовує помітний
вплив нових чинників, пов’язаних із місцем розмі-
щення і характерних для сучасного інформаційного
століття. Серед них — наявність вищих навчальних
закладів, здатних випускати кваліфікованих фахівців
і розвивати технології, що можна запроваджувати в
місцевій економіці. Ці кадри шукають місце роботи
там, де забезпечений високий рівень життя за якістю
житла, довкілля і культури. Такі території можуть при-
тягнути і утримати кваліфікованих фахівців і потенцій-

но мобільних робітників; вони зберігають свою при-
вабливість і для приїжджих. У таких місцях має бути
горний доступ до сучасних засобів зв’язку: телеко-
мунікаціям, міжнародним аеропортам, швидкісній за-
лізниці і автострадам. Усі ці чинники значною мірою
залежать від стратегічних рішень планування та інвес-
тицій у містах і підлягають розгляду на місцевому рівні.

Простір рішень включає заходи щодо розвит-
ку інфраструктури, високих технологій (нанотехно-
логії, біотехнологія, програмне забезпечення, су-
часні системи перевезень і постачання, наукові пар-
ки), а також розвиток усіх видів туризму (включа-
ючи виставки, ярмарки і організацію конференцій),
проведення культурної політики (музеї, галереї, фе-
стивалі) і реалізацію великих проектів в області
фізичного розвитку.

Ряд чинників збільшує вірогідність успіху, але не
усі вони є в одному і тому ж місті. Проте, в різних
комбінаціях ці чинники сприяли виникненню більш
зв’язних форм місцевого управління, тобто об’єднан-
ню широкого кола державних і приватних організацій,
залучення яких до загальної діяльності необхідне для
здійснення змін. Стратегії розвитку мають значно
більше шансів на успіх там, де наявна сильна адміні-
страція, що має у своєму розпорядженні великий вибір
ресурсів і що має широкі повноваження. Має значен-
ня також тип стосунків між місцевою адміністрацією і
приватним сектором, що у багатьох випадках призво-
дить до розвитку нових приватно-громадських орган-
ізацій. Сильне місцеве керівництво комунальним і при-
ватним сектором полегшує доступ до зовнішніх дже-
рел інвестицій. Містам вимагається значний об’єм
фінансових коштів для покриття і капітальних, і по-
точних витрат, що виконують із метою підвищення еко-
номічної конкурентоспроможності.

Місцевій владі доведеться нести свою долю тя-
гаря, пов’язаного із скороченням громадських ре-
сурсів, оскільки центральні уряди прагнуть обмежи-
ти державний сектор шляхом передачі приватному
сектору завдань у ряді галузей — це житлова сфера,
соціальне забезпечення, освіта і навчання, транспорт,
зв’язок. Скорочується об’єм послуг, що надаються
лише державними і комунальними підприємствами,
і відбувається зростання змішаних моделей надання
послуг і комунального забезпечення. Зокрема, ос-
танніми десятиліттями для Європи було характерним
швидке зростання кількості приватно-громадських
підприємств. Парадокс полягає в тому, що за оцін-
ками європейських експертів, протягом найближчих
десятиліть витрати на надання громадських послуг
не скорочуватимуться, а зростатимуть. В результаті
соціальних і демографічних змін збільшиться кількість
літніх людей, неповних сімей, жінок, залучених до
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виробництва, зросте кількість людей, які займають мар-
гінальне положення в соціальній структурі. На дода-
ток до існуючої бюджетної напруги в містах відчува-
тиметься величезна потреба модернізації і оновлення
основних фондів і капіталів, що посилить тиск на на-
ціональні бюджети.

Спільна дія цих чинників означає, що найближ-
чим часом у містах відбуватиметься нестача коштів.
По всій Європі поширилася думка, що протягом на-
ступного десятиліття податковий прес у містах швид-
ше збільшуватиметься, аніж зменшуватиметься. Тому
реалізація широких підприємницьких стратегій в май-
бутньому, мабуть, буде ускладнена. Але від цього зро-
сте необхідність застосування підприємницького
підходу. Саме внаслідок такого тиску міста повинні
будуть виявити більше винахідливості під час пошу-
ку нових методів фінансування своєї діяльності, у
тому числі, розробити більше моделей, заснованих
на використанні приватно-громадського партнерства,
спрямованого на реалізацію і поточних, і капіталь-
них інфраструктурних проектів, зроблених із метою
підвищення їх економічної конкурентоспроможності
і міст, що не зменшують можливості проводити соц-
іальні програми. У тих країнах, де система управлін-
ня менш централізована, де містам надаються ши-
рокі права і дозволяється вводити більш стійкі сис-
теми оподаткування, швидше можна дочекатися по-
яви міст-підприємців.

Події в Європі дают зрозуміти, що міста дійсно
розрізняються за здатностю реагувати на проблеми і
розробляти нові стратегії їх подолання. Фінансові труд-
нощі залишаються однаковими для усіх. Цікава особ-
ливість полягає в тому, що відмінності, існуючі між
містами однієї і тієї ж країни, їх здатність реалізувати
підприємницькі стратегії, навіть якщо вони функціо-
нують усередині одних і тих же інституціональних і
фінансових меж, такі самі, як і між містами різних
країн. Багато із тих чинників, що визначають реакцію
міст на сучасні проблеми, є одночасно і місцевим, і
національним за характером.

Із 2004 р. набули чинності нові Господарський і
Цивільний Кодекси України, закони з питань реєст-
рації юридичних і физичних осіб — підприємців і ос-
нови державної регуляторною політики, що містять ба-
гато неузгоджених і проблемних питань на початко-
вому етапі їх впровадження. Нині провідними струк-
турами виконавчої влади на рівні області, які коорди-
нують питання регуляторної політики і розвитку мало-
го підприємництва є: Головне управління економіки
обласної державної адміністрації (де безпосередньо пи-
таннями, пов’язаними з розвитком малого підприє-
мництва фактично займаються 1,5 штатних одиниці,
чого явно недостатньо для Донецької області) і Пред-

ставництво Державного комітету з питань регулятор-
ної політики і розвитку підприємництва, до складу
якого входять три відділи: регуляторної політики і роз-
витку підприємництва; ліцензування; реєстрації. За-
гальна кількість осіб, які займаються цим питанням в
обох структурах, безпосередньо складає 13,5 осіб. На
рівні м. Донецьк усі ці функції виконуються в голов-
ному управлінні економіки, де є досить нечисленний
відділ. Враховуючи, що гострота проблем, пов’яза-
них із питаннями реалізації дозвільної і регуляторної
політики, а також розвитком малого підприємництва
надалі лише збільшуватиметься, а також із метою по-
силення аналітичних, прогнозних і правових функцій,
пропонується на рівні міста утворити самостійне
Управління з питань розвитку підприємництва і ринко-
вої інфраструктури з штатною чисельністю 10-12 осіб:

— голова управління;
— прогнозно-аналітичний відділ (3 чол.);
— відділ підприємництва і інфраструктури (3 чол);
— відділ ліцензування і реєстрації (3 чол);
— відділ правових питань і регуляторної політи-

ки (3 чол).
Відповідні структури вже є в Дніпропетровській

обладміністрації, в м. Києві, де Головному управлін-
ню розвитку підприємництва підпорядковано кому-
нальне підприємство „Київський міський бізнес-центр”
(КМБЦ), а в структурі КМБЦ фукціонують проекти:
„Бізнес — Інкубатор”; „Інновації, науково-дослідні
лабораторії і інформаційні технології”; „Бізнес-школа”;
„Сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності
підприємств малого і середнього бізнесу” [10]. Під
егідою Головного управління проводиться: реалізація
регіональної програми розвитку малого підприємниц-
тва в місті Києві; фінансово-кредитна підтримка
суб’єктів підприємницької діяльності; ліцензування
суб’єктів підприємницької діяльності у сфері ігорного
бізнесу; правова підготовка суб’єктів підприємниць-
кої діяльності; реалізація програми перепідготовки
управлінських кадрів для сфери підприємництва.

Висновки і перспективи подальших розробок
Мистецтво організації партнерства, формування

коаліцій і роботи в мережах організацій державного і
приватного сектора, а також різних рівнів управління
набуватиме усього більшого значення. Потреба в
підприємницькому підході на міському рівні і в чітко
обкресленому керівництві залишиться актуальною і в
подальшому.
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лення структури і функцій органів управління роз-
витком малого підприємництва регіону

Статтю присвячено питанням тісної взаємозалеж-
ності органів державної влади і підприємницького сек-
тору економіки в умовах структурних трансформацій

та переходу до відкритої економіки. Висвітлені теоре-
тико — методологічні аспекти державного регулюван-
ня розвитку підприємництва в умовах ринкової та пе-
рехідної економіки, надано характеристику визначен-
ню „місто-підприємець”.

Ключові слова: малий бізнес, структура, функ-
ции, управління, розвиток.

Светличная Т. В., Ляшенко В. И. Усовершен-
ствование структуры и функций органов управ-
ления развитием малого предпринимательства
региона

Статья посвящена вопросам тесной взаимозави-
симости органов государственной власти и предпри-
нимательского сектору экономики в условиях струк-
турных трансформаций и перехода к открытой эконо-
мике. Освещены теоретико — методологические ас-
пекты государственной регуляции развития предпри-
нимательства в условиях рыночной и переходной эко-
номики, предоставлена характеристика определению
„город-предприниматель”.

Ключевые слова: малый бизнес, структура, фун-
кции, управление, развитие.
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Постановка проблемы. В процессе функциони-
рования хозяйственного механизма любого государства
базовой является система приоритетов и ценностей, ко-
торые выделяются в отношении каждого его составля-
ющего. Фактически функционирование этого механиз-
ма определяется общепринятой практикой формирова-
ния экономической организации деятельности субъек-
тов хозяйствования. Во многом такая практика опреде-
ляется существующей системой распределения дохода.
Изучению субъективной оценки структуры распределе-
ния дохода в малом бизнесе посвящена данная статья.

Актуальность рассмотрения обозначенной про-
блемы, как не сложно видеть, определяется также тем,
что система распределения дохода субъектами хозяй-
ствования определяет не только состояние и потенци-
ал микроэкономики, но прежде всего, макроэконо-
мики определенного государства.

Цель статьи заключается в формировании мето-
дологических основ изучения оценки субъективной со-
ставляющей в принятии решения о распределении дохо-
да, полученного субъектом хозяйственной деятельности.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Изучение распределения дохода является одним
из предметов макроэкономики. В экономической ли-
тературе существуют два взаимосвязанных подхода
к изучению проблемы распределения дохода.

1. Функциональное распределение дохода свя-
зано со способом, которым денежный доход обще-
ства делится на заработную плату, ренту, процент и
прибыль. Здесь совокупный доход распределяется в
соответствии с функцией, выполняемой получателем
дохода. Заработная плата выплачивается за работу;
рента и процент — за ресурсы, находящиеся в чьей-
либо собственности; прибыль поступает к владельцам
корпораций и иных предприятий.

2. Личное распределение доходов связано со спо-
собом, которым совокупный доход общества распре-
деляется среди отдельных домохозяйств [1, с. 84-85].

Как и классики экономикса многие зарубежные
[2, с. 96-98, 102; 3, с.363-365; 4, с. 584-589; 5, с. 243-
245; 6, с. 299-303] и отечественные [7, с. 264-265; 8, с.
286-287; 9, с. 268-269, 278] авторы также выделяют
эти два вида распределения дохода. Следует отметить,
что помимо понятия распределения можно встретить
термин «перераспределение дохода». Вопрос о пере-
распределении дохода возникает как следствие нера-
венства второго вида распределения. При этом основ-
ным механизмом, обеспечивающим перераспределе-
ние доходов, признается государственный аппарат.

Автор произведения «Этика перераспределения»
Бертран де Жувенель указывает: «Защитники и противни-

ки перераспределения доходов, ломая копья в борьбе друг
с другом, не всегда имеют в виду один и тот же предмет.
Сторонник перераспределения видит в доходе, прежде
всего средство для удовлетворения потребностей, и по-
этому выдвигает на первый план аргумент в пользу вы-
равнивания удовлетворенности. Для противника перерас-
пределения доход — это, прежде всего вознаграждение
за вклад в производство, и он хочет устроить систему
вознаграждения таким образом, чтобы максимизировать
поток производимых услуг. ...если мы не хотим, чтобы
все основные ценности были дискредитированы, необхо-
димо, чтобы перераспределяющее государство взяло на
себя заботу о них. Но при этой дополнительной нагрузке
на поступления от высоких доходов уже не остается
средств для поднятия низких доходов. И в действитель-
ности, обремененное столь многими задачами, государ-
ство придерживается перераспределения только в том, что
касается изъятия, но не в щедрости» [10].

Государство с помощью налоговых, бюджетных,
кредитных и административных мер осуществляет пере-
распределение доходов в целях повышения обороноспо-
собности, охраны общественного порядка, развития на-
уки, культуры, образования, обеспечения эффективной
занятости, содержания нетрудоспособной части населе-
ния. Реальные возможности государства в перераспреде-
лении доходов и финансировании общественного секто-
ра зависят от ряда объективных социально-экономичес-
ких условий: размера внутреннего валового продукта
(ВВП), его динамики и структуры; покупательной спо-
собности национальной валюты; демографических тен-
денций; традиционно сложившихся функций государ-
ственного регулирования, административно-территориаль-
ной структуры органов власти и полномочий каждого
уровня власти; доли теневой экономики в ВВП [11, с. 11].

Совокупный личный доход, вне зависимости от
его происхождения и структуры, рассматривается как
источник развития бизнеса, а тенденции его изменения
как основной фактор формирования стратегии. Доля
располагаемого дохода — это фундамент всей эконо-
мической информации. Эта информация — самая на-
дежная база для разработки стратегии. Поэтому орга-
низация просто обязана знать о тенденциях в распреде-
лении располагаемого дохода. Это, пожалуй, самая
важная тенденция изо всех, которые необходимо учи-
тывать в деятельности организаций, как коммерческих,
так и некоммерческих. Не менее существенны измене-
ния внутри тенденции, например, переход потребите-
лей от одного вида товара или услуги к другому в рамках
одной товарной категории. В первые десятилетия XXI в.
будут наблюдаться два явления — изменение в тенден-
ции распределения располагаемого дохода и измене-
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ния в рамках этой тенденции. Но ни руководители ком-
паний, ни экономисты не уделяют должного внимания
распределению располагаемого дохода потребителей.
Более того, мало кто вообще подозревает о наличии
подобной информации [12, с. 68].

Распределение дохода в рамках отдельного биз-
неса относят к вопросам финансового менеджмента:
«Финансовый менеджмент малого бизнеса — это чет-
кое и грамотное распределение расходов и доходов
своего предприятия, планирование прибыли, налогов
и заработной платы сотрудников и многое другое»
[13]. В структуре финансовых потоков предприятия
обычно выделяют две целевых группы использова-
ния дохода — это формирование прибыли и покрытие
затрат [14, с. 115-118].

Суммарные затраты предприятия — как произ-
водственные, так и непроизводственные, независимо
от того, относятся ли они на себестоимость или на
финансовые результаты — можно разделить на три ос-
новные категории:

— переменные (или пропорциональные) затраты
возрастают либо уменьшаются пропорционально объе-
му производства; это расходы на закупку сырья и ма-
териалов, потребление электроэнергии, транспортные
издержки, торгово-комиссионные и другие расходы;

— постоянные (непропорциональные или фик-
сированные) затраты не следуют за динамикой объе-
ма производства; к таким затратам относятся аморти-
зационные отчисления, проценты за кредит, арендная
плата, оклады управленческих работников, админис-
тративные расходы и т.п.;

— смешанные затраты состоят из постоянной и
переменной частей (почтовые и телеграфные расхо-
ды, затраты на текущий ремонт оборудования и т.п.);
величиной смешанных затрат можно пренебречь [15,
с. 182-183].

Структура распределения дохода субъектами
малого бизнеса в литературе не достаточно описана и
может быть признана как малоизученная.

Изложение основного материала. Распреде-
ление дохода является одновременно некоторым про-
цессом и следствием функционирования некоторой
созданной и существующей системы регулирования
финансовых потоков. С этих позиций, говоря о рас-
пределении, следует обозначать некий факт распреде-
ления некоторого параметра в ограниченной части
пространственно-временного континуума.

Важно отличать распределение дохода от пере-
распределения: распределение — это процесс соот-
несения части дохода к определенным видам поне-
сенных издержек или к таким издержкам, которые рас-
сматриваются как потенциальные, а перераспределе-
ние — процесс соотнесения одного вида дохода с дру-
гим (рис. 1). При распределении не меняется собствен-
ник дохода, меняется его адресность, а при перерасп-
ределении доход меняет своего собственника.

Перераспределение дохода присуще государ-

ственному управлению и местному самоуправлению,
являясь по существу инструментальным принципом
бюджетной политики, а в отношении субъекта хозяй-
ственной деятельности справедливо употреблять тер-
мин «распределение дохода».

Основанием такого распределения являются обя-
зательства, которые берет на себя собственник мало-
го бизнеса или его представитель (управляющий) по
осуществлению платежей.

Распределение дохода состоит из трех условно-
временных частей распределения части дохода, идущей
на покрытие расходов прошлого, настоящего и будуще-
го. Соответственно можно выделить такие целевые груп-
пы и предназначение использования дохода:

— партнерам по бизнесу, поставщикам за полу-
ченные сырье, материалы, электроэнергию и другие
энергоносители, за поставленное оборудование и ин-
струменты, за предоставленные финансовые и инфор-
мационные ресурсы и пр.;

— государственным структурам и органам местно-
го самоуправления в виде налогов, сборов, взяток, опла-
ты или предоставления социальных услуг (например, от
имени районного совета предоставить подарки ветеранам
или проложить дорожки к детскому садику и пр.);

— наемным работникам и лицам, фактически ра-
ботающим на бизнес в виде оплаты труда;

— собственникам бизнеса или предпринимате-
лю личный доход (себе и семье на потребление);

— собственникам бизнеса или предпринимате-
лю для развития бизнеса в виде инвестиционных и
страховых накоплений, формирования амортизацион-
ного фонда, фонда социального развития и пр.
(«отложения» на будущее для развития бизнеса).

В этом исследовании принималось, что субъек-
ты хозяйствования, относящиеся к малому бизнесу, в
большинстве своем, принимают решения в области
финансового менеджмента, основываясь на единых,
подобных способах и методах распределения дохода.
Конечно же, такая гипотеза требует своего подтверж-
дения и отдельных научных исследований.

Оценить структуру распределения своего бизнеса
было предложено предпринимателям, собственникам и
руководителям малого бизнеса города Симферополь.
Опрос проводился в июне 2010 года. Результаты опроса
представлены в таблице 1. Проведенные исследования
не претендуют на всеобщий характер, но возможно от-
ражают определенные тенденции и могут послужить ос-
новой для проведения дальнейшего изучения методики
распределения дохода в малом бизнесе.

Как показал опрос наибольшие относительные
платежи (ранг 1) совершаются за потребленные ре-
сурсы (третья часть дохода) и, по мнению представи-
телей малого бизнеса, они должны быть в наиболь-
шей степени уменьшены — практически на 10 про-
центов (став четвертой частью).

На втором месте по величине находится фонд
личного потребления (пятая часть получаемого дохо-
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да) и представляется желательным его увеличить, по-
ставив тем самым на первое место.

Сегодня наименьшее значение, по результатам
опроса, имеет фонд накопления для развития бизнеса
и он должен быть увеличен более чем в два раза, ос-
тавив практически четвертую часть в структуре рас-
пределения дохода.

В наименьшей степени должен претерпеть измене-
ние фонд оплаты труда — всего на 5 %. Составляя шес-
тую часть распределенного дохода, этот фонд должен
уменьшиться до 12 %. Справедливости ради скажем,
что один бизнесмен из 21 опрошенного все-таки ука-
зал, что оплата труда наемным работникам и лицам, фак-
тически работающим на бизнес должна быть увеличена
по сравнению с имеющейся.

На четвертом месте находятся платежи государ-
ственным структурам и органам местного самоуправ-
ления и оплата пожеланий их представителей, но и ее
желательно уменьшить без малого в два раза.

Таким образом, если в существующей структу-
ре распределения дохода собственник бизнеса полу-
чает третью часть (для личных нужд и развития биз-
неса), то в желаемой структуре доля этих двух целе-
вых групп должна занимать больше 55 %.

В произведении «Этика перераспределения» дает-
ся такая оценка извечной сущности представителей ма-
лого бизнеса: «Буржуа присущи два глубоких убежде-
ния, которые ведут к его гибели. Ему кажется, что сво-
им доходом он не обязан никому и ничему, кроме своих
усилий или усилий своей семьи, и он считает, что может
наслаждаться этим доходом так, как ему хочется, вдали
от посторонних глаз. Такая установка является полной
противоположностью той, которая оправдывает исклю-
чительные доходы в глазах людей. Они хотят сознавать,
что эти исключительные доходы являются их дарами, и
они требуют, чтобы те, кого они облагодетельствовали,
обеспечивали бы им яркое зрелище» [12].

Рассмотрение влияния доминирующего ментали-

Рис. 1. Процессуальное отличие распределения дохода (а) от перераспределения дохода (б)

Доход распределение Издержки и фонды 

Собственник А  Собственник А 
а) 

 
Доход перераспределение Доход 

Собственник А  Собственник Б, В, Г … 
б) 

Таблица 1
Оценка распределения дохода в малом бизнесе

Целевые группы распределения до-
хода (кому, за что) 

Факти-
ческое, 

% Ра
нг

 Жела-
емое, % 

Ра
нг

 Отклонение фак-
тического от же-
лаемого, %,  Ра

нг
 

Партнерам по бизнесу, поставщикам 
за полученные сырье, энергию, кре-
дит и пр. 

34,5 1 24,7 3 -9,8%  5 

Государственным структурам  и ор-
ганам местного самоуправления (на-
логи, взятки) 

15,7 4 8,9 5 -6,8 4 

Наемным  работникам и лицам , фак-
тически работающим  на бизнес (оп-
лата труда) 

16,5 3 11,6 4 -4,9 3 

Собственнику (-кам) бизнеса или 
предпринимателю  личный доход 
(семье на потребление) 

20,5 2 28,9 1 8,4 2 

Собственникам бизнеса или пред-
принимателю инвестиционные и 
страховые накопления и пр. (разви-
тие бизнеса) 

12,8 5 25,9 2 13,1 1 

Сумма  100,0  100,0  0,0  
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тета распределения дохода в малом бизнесе и влияния
той или иной модели распределения дохода на прибли-
жение общества к состоянию всеобщего благоденствия
действительно достаточно интересно. Однако, оставаясь
в рамках экономической теории, отметим важность ре-
шения вопроса о влиянии модели распределения дохода
на развитие экономического потенциала малого бизнеса
и экономический рост экономики страны в целом.

Выводы. Распределение дохода в системе уп-
равления малого бизнеса является недостаточно изу-
ченным объектом.

Следует различать понятия «распределение до-
хода» и «перераспределение дохода», которые отли-
чаются по процедуре изменения принадлежности всего
или части дохода.

Можно выделить пять целевых групп распреде-
ления дохода: 1) за полученные сырье и другие ре-
сурсы; 2) государственным структурам и органам ме-
стного самоуправления в виде налогов, сборов, взя-
ток; 3) наемным работникам и лицам в виде оплаты
труда; 4) собственникам бизнеса или предпринимате-
лю личный доход; 5) инвестиционные и страховые на-
копления.

Наибольшая часть дохода в малом бизнесе (прак-
тически треть) сегодня выплачивается поставщикам
за полученные ресурсы. По представлению предста-
вителей малого бизнеса на первом месте должен быть
личный доход, составляя без малого 30%.
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Петров П. Ю. Структура розподілу доходу у
малому бізнесі

Розглянуто розподіл доходу підприємцями та ма-
лими підприємствами за п’ятьма цільовими групами із
видокремленням домінант за фактичним та рекомендо-
ваним розподілом. Цей розподіл розглядається як про-
цес суб’єктивного прийняття рішення у сучасних еконо-
мічних умовах.

Ключові словая: структура, дохід, малий бізнес,
розподіл.

Петров П. Ю. Структура распределения до-
хода в малом бизнесе

Рассмотрено распределение дохода предприни-
мателями и малыми предприятиями по пяти целевым
группам с выделением доминант по фактическому и
желаемому распределению. Это распределение рас-
сматривается как процесс субъективного принятия
решения в современных экономических условиях.

Ключевые словая: структура, доход, малый биз-
нес, распределение.

Petrov P. Yu. The Income Distribution Structure
in a Small-business

The income distribution by a businessmen and a
small enterprises on five target groups with allocation of
dominants on actual and desirable distribution is
considered. This distribution is considered as process of
subjective decision making in a modern economic
conditions.

Key словая: structure, profit, small business,
distributing.
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А. А. Семенов

Фінанси

Із розвитком міжнародної економіки під впливом
різних факторів відбуваються істотні зміни в організаційній
структурі головного економічного суб’єкта — компанії.
Однією зі специфічних змін є формування корпоратив-
них, фірмових пірамід. Корпоративні піраміди являють
собою складні організаційні системи, що містять в собі
значну кількість різних типів інститутів (підприємств, ком-
паній, підрозділів), які відрізняються за певними критерія-
ми і між якими існують міцні, стійкі зв’язки, взаємозв’яз-
ки. Такі піраміди можуть формуватися двояким чином:
через створення тією або іншою компанією своїх нових
підрозділів; за рахунок міжфірмових зливань і поглинань.

На сучасному етапі розвитку міжнародної економі-
ки визначальним способом формування корпоративних
пірамід є процес зливань і поглинань. Роль такого спосо-
бу помітно зростає. Про це наочно свідчать зростаючі об-
сяги міжфірмових зливань і поглинань. Так, якщо в
1987 р. в світі було здійснено 1187 транскордонних зли-
вань і поглинань на суму 97,5 млрд дол. США, то в 1997 р.
— 6636 на суму 371,1 млрд дол. США, в 2007 р. —
10000 на суму 1637,54 млрд дол. США. Всього за 1987-
2007 рр. було здійснено 126876 транскордонних зливань і
поглинань на суму 18816 трлн дол. США [12, с. 206].

Значний вплив на формування корпоративних
пірамід на основі зливань і поглинань чинять багато
факторів, в т. ч. зростання кількості найбільших кор-
порацій (в першу чергу транснаціональних — ТНК),
гостра конкуренція на світових ринках, значний і зро-
стаючий ступінь економічної глобалізації. У цих умо-
вах саме корпоративні піраміди, а не окремі компанії,
можуть більш успішно вирішувати різні проблеми (в
т. ч. виробничі, фінансові, технологічні), підвищуючи
таким чином ефективність, рентабельність, конкурен-
тоспроможність.

Проведений аналіз виявляє суттєві особливості
формування, функціонування і розвитку корпоратив-
них пірамід на сучасному етапі економічної глобалізації.
Перш за все, слід підкреслити, що формування корпо-
ративних пірамід — це прерогатива великих компаній,
що мають значні фінансові, інвестиційні, матеріальні,
виробничі, комерційні активи, ресурси. Саме такі ком-
панії формують піраміди на підставі не окремих, разо-
вих зливань і поглинань, а на підставі серії, цілої систе-
ми угод зі зливань і поглинань протягом довготривало-
го часу. Так, одна з найбільших в світі телекомунікац-

ійних компаній Vodafone (Велика Британія) протягом
1999-2007 рр. поглинула 14 великих компаній в різних
країнах на загальну суму в 323 млрд дол. США [10,
с. 215, 273; 11, с. 212-213; 12, с. 238], у т. ч. придбала
найбільшу німецьку компанію Mannesmann* за
203 млрд дол. США; велику американську компанію
Air Touch Communication Inc за 60,3 млрд дол. США, і
т. д. У результаті, нова компанія Vodafone Air Touch ста-
ла найбільшою телекомунікаційною компанією в світі,
ринкова капіталізація якої зросла з 16,4 млрд дол. США
від 1997 р. до 172 млрд дол. США в 2007 р. [9, с. 186].

Особлива всезростаюча роль у формуванні кор-
поративних пірамід належить транскордонним опе-
раціям зі зливань і поглинань. Великі компанії, що
здійснили в певний період серію внутрішньонаціональ-
них зливань і поглинань, переходять до транснаціональ-
них угод. І тут на особливу увагу заслуговують ком-
бінації транскордонних угод зі зливань і поглинань.
Серед таких комбінацій особливий інтерес являють
собою наступні [12, с. 206]:

— місцева компанія країни Х поглинає (або зли-
вається) місцеву компанію країни Y. За двадцять років
(1987-2007 рр.) було здійснено 66903 таких угод на
загальну суму 5983754 млн дол. США;

— місцева компанія країни Х поглинає (або зли-
вається) іноземну компанію, що функціонує в цій країні
Х. За той же період біло здійснено 15872 угоди на
суму 1230026 млн дол. США;

— дочірня компанія в країні Х, яка контролюєть-
ся батьківською компанією з країни Y, поглинає (або
зливається) місцеву компанію країни Х. Відповідно —
15817 угод на суму 1075049 млн дол. США;

— місцева компанія країни Х поглинає (або зли-
вається) іноземну дочірню компанію в країні Y, батьк-
івська компанія якої базується в третій країні (Z). Відпо-
відно — 8564 угоди на суму 834640 млн дол. США;

— місцева компанія країни Х поглинає (або зли-
вається) дочірню компанію в країні Y, батьківська ком-
панія якої базується в країні Х. Відповідно — 7943
угоди на суму 843752 млн дол. США;

— дочірня компанія в країні Х, яка контролюєть-
ся батьківською компанією з країни Z, поглинає (або
зливається) місцеву компанію в країні Y. Відповідно
— 4927 угод на 288822 млн дол. США;

— іноземна дочірня компанія країни Х поглинає
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(або зливається) іншу іноземну компанію в цій країні,
батьківські компанії яких базуються в країні Y. Відпо-
відно — 1997 угод на суму 150565 млн дол. США;

— дочірня іноземна компанія в країні Х, батькі-
вська компанія якої базується в країні Y, поглинає (або
зливається) іноземну дочірню компанію, батьківська
компанія якої базується в країні Z. Відповідно — 1644
угоди на 113467 млн дол. США;

— іноземна компанія, що зареєстрована в країні
Х поглинає (або зливається) місцеву компанію країни
Y. Відповідно — 1499 угод на 166766 млн дол. США;

— іноземна компанія, що зареєстрована в країні
Х поглинає (або зливається) іноземну компанію, що
зареєстрована в країні Y. Відповідно — 965 угод на
73141 млн дол. США;

— іноземна компанія, що зареєстрована в країні
Х поглинає (або зливається) іноземну компанію, що
зареєстрована в країні Z. Відповідно — 745 угод на
суму 55682 млн дол. США.

Використання різних комбінацій транскордонних зли-
вань і поглинань обумовлює складну структуру корпора-
тивних пірамід. Складність полягає в тому, що кожна з
таких пірамід містить в собі велику кількість різних
підрозділів, що функціонують в багатьох галузях та краї-
нах міжнародної економіки. Так, 100 найбільших нефінан-
сових ТНК контролювали загалом 34924 підрозділи (філії,
дочірні компанії, спільні підприємства і т.д.), в т. ч. 24154
підрозділи за межами країн свого базування [12, с. 220-
222]. У середньому кожна зі 100 найбільших ТНК світу
контролювала відповідно 349 і 241 підрозділи. За окреми-
ми ТНК піраміди містять ще більшу кількість підрозділів.
Зокрема, піраміда американської корпорації General Electric
включає 1117 підрозділів, в т. ч. 785 підрозділів (в 70 краї-
нах); німецька компанія Siemens відповідно 1224 і 919
підрозділів (в 75 країнах); англійська компанія WPP Group
Plc (бізнес-послуги) — 1434 і 932 підрозділів (в 65 краї-
нах) і т. д. [12, с. 220, 221]. Значна частина підрозділів
корпоративних пірамід розміщена в багатьох країнах світу.
Наприклад, корпоративна піраміда найбільшої фінансової
групи США Citigroup Inc. включає (за даними на 2008 р.)
1020 підрозділів, в т .ч. 723 підрозділи розміщені в 75
країнах; німецька корпорація Allianz SE контролює пірамі-
ду, що включає 823 підрозділи, в т. ч. 612 підрозділів, що
зареєстровані в 52 країнах; найбільша фінансова група
Італії Unicredito Italiano Spa, відповідно, 1111 підрозділів,
в т. ч. 1052 підрозділи в 34 країнах, і т. д. [13, с. 234].

Складність корпоративних пірамід, крім того, вияв-
ляється в тому, що вони містять в собі специфічні лан-
цюжки підрозділів, або поколінь, які пов’язані між собою
певними, спорідненими відносинами. Перше покоління —
це дочірні компанії, друге — „внучаті” компанії, третє —
„правнучаті” компанії, четверте — „праправнучаті” ком-
панії, і т. д. Зокрема, корпоративна піраміда компанії Sony
Corp.до початку 1990 р. включала 127 дочірніх компаній,
59 внучатих, 34 правнучатих і 6 праправнучатих компаній,
які розташовувалися більше ніж в 30 країнах [14, с. 336-
337]. Особливе місце в структурі корпоративних пірамід

займають так звані афілійовані групи. „Афілійовані групи
корпорації (affiliated group of corporation), — пишуть в
своїй монографії С. Ф. Рід і А. Р. Лажу, — складаються з
двох або більше так званих корпорацій-членів, де мате-
ринська корпорація контролює капітал кожної зі своїх
дочірніх фірм прямо або непрямо. Якщо казати точніше,
материнська компанія, як правило має володіти певною
часткою і голосів (зазвичай 80%), і акціонерного капіталу
якнайменше однієї зі своїх дочірніх компаній. Інші члени
групи повинні мати такі ж рівні участі в інших дочірніх
компаніях групи” [7, с. 161-162].

Від того, які економічні суб’єкти здійснюють зли-
вання і поглинання, розрізняються три категорії кор-
поративних пірамід: приватні, родинні, державні.

Ведуча, визначальна роль в структурі корпоратив-
них пірамід належить приватним незалежним компаніям.
І це цілком зрозуміло: саме вони є головними економіч-
ними суб’єктами в сучасній міжнародній економічній си-
стемі. Але в останні роки помітно зростає роль другої ка-
тегорії корпоративних пірамід — родинних пірамід. Мож-
на напевно стверджувати, що родинний бізнес за своєю
організаційною структурою являє собою специфічну еко-
номічну піраміду. С. Ф. Рід і А. Р. Лажу підкреслюють,
що „родинний бізнес слід визначати як діючу компанію,
що управляється, знаходиться у власності або контролюєть-
ся великою родиною” [7, с. 735]. Значна і всезростаюча
роль родинних корпоративних пірамід багато в чому по-
яснюється постійним збільшенням кількості найбагатших
родин, а також зростанням вартості їх багатства. Так, за
прогнозами Бостонської консалтингової групи, до 2013 р.
активи таких родин перевищать 108 трлн дол. США по-
рівняно з 92 трлн дол. США на початку 2009 р. [6, с. 46,
47]. Серед значної кількості мільярдерів виділяються
найбільш заможні родини, власні активи яких перевищу-
ють 15 млрд. дол. США (табл. 1).

Завдяки власним значним капітальним активам,
багаті родини збільшують операції, угоди на різних рин-
ках (національних і транснаціональних) зливань і погли-
нань, розширюють свою організаційну структуру. Такі
операції багаті родини здійснюють в різних формах, в
т. ч. у формі скупки корпоративних цінних паперів, а та-
кож різних фондів. Серед найбільших родинних корпо-
ративних пірамід виділяється піраміда, яку контролює
Уоррен Баффет. Ця піраміда починає успішно формува-
тися з другої половини 1960-х років, коли Баффет купує
National Indemnity Co” за 8,6 млн. дол. США і страхову
компанію СЕІСО за 17 млн. дол. США. В 1998 р. Баф-
фет купує найбільшу в США і третю в світі перестраху-
вальну компанію General Re Corp. за 22 млрд дол. США
[5, с. 79]. Особливе місце у піраміді У. Баффета займає
інвестиційний родинний фонд Berkshire Hathaway, який
купує акції найбільших корпорацій (табл. 2).

Останніми роками активну діяльність на ринках
зливань і поглинань проводять найбагатші клани країн
СНД. Зокрема, найбільшу родинну піраміду контролює
один з найбагатших інвесторів в Росії О. Дерипаска.
За 15 років він здійснив серію угод зі зливань та погли-
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нань, у результаті чого його фірмова піраміда включає
більш ніж 80 різних підрозділів (філій, дочірніх ком-
паній, спільних підприємств, і т. д.), що діють в багать-
ох галузях і країнах. Так, після злиття двох найбільших
металургійних компаній Росії „РусАл” і „СУАЛ” у
2007 р., Дерипаска став найбільшим алюмінієвим маг-
натом у світі [1, с. 22-23]. В Україні найбільша родинна
піраміда належить найбагатшому чоловіку в країні,
мільярдеру Р. Ахметову. Ця піраміда також включає
велику кількість компаній і підрозділів, які діють в різних
країнах і галузях. Дуже показовим є останнє придбан-
ня Ахметова: у 2009 р. група „Метінвест”, що входить
до піраміди мільярдера, купила свій перший актив в
США — 100% американської вугільної компанії United
Coal Company, вартість якої експерти оцінюють в 0,9-
1,4 млрд дол. США. Угода дозволяє „Метінвесту” пер-
шому на українському металургійному ринку завер-
шити вертикальну інтеграцію і повністю забезпечити себе
всіма видами сировини [2, с. 1].

Важливою категорією корпоративних пірамід, що
формуються на підставі зливань і поглинань на сучас-
ному етапі розвитку міжнародної економіки є піраміди,
що контролюються державними інститутами. Аналіз ви-
являє два основних способи формування державних
корпоративних пірамід. Перший спосіб полягає в тому,
що держава поступово купує приватні компанії. Дру-
гий спосіб характеризується тим, що держава одразу
формує державну фірмову піраміду. І в цьому випадку

можливі два варіанти. По-перше, держава на підставі
особливого наказу об’єднує багато економічних
об’єктів в одну державну структуру. Наприклад, у
2008 р. в Росії на підставі президентського наказу в
уставний капітал державної корпорації „Ростехнологии”
були передані державні пакети акцій більше ніж 400 ци-
вільних оборонних підприємств загальною вартістю в
десятки мільярдів доларів США. До державної пірамі-
ди увійшли такі гіганти, як „Авто ВАЗ”, „КамАЗ”, та ін.
[3, с. 9]. По-друге, держава, рятуючи великі компанії і
банки від банкрутства (особливо в умовах загострен-
ня економічних криз), купує (націоналізує) їх у свою
власність. Серія таких придбань відбулася в розвину-
тих країнах (США, Велика Британія, Німеччина, Фран-
ція, Італія, та ін.) у 2007-2009 рр. під впливом найсиль-
нішої (після Великої депресії 1929-1933 рр.) фінансової
кризи. Звертає на себе увагу можливий перехід під кон-
троль держави фірмових пірамід, які контролюються
найбільшими приватними корпораціями. Зокрема, на-
магаючись запобігти банкрутство, один із найбільших
у світі автовиробників концерн General Motors запро-
понував у 2009 р. уряду США обміняти половину сво-
го держборгу на 50% акцій [8, с. 7].

Аналіз сучасної системи корпоративних пірамід
свідчить про те, що переважна частина їх контролюєть-
ся корпораціями, штаб-квартири яких розташовані в
розвинутих країнах. Але спостерігається тенденція до
зростання таких пірамід, що контролюються найбіль-

Таблиця 1
Найбагатші люди світу (за підсумками 2008 р.) [4, с. 14]

Ім’я Власні активи, млрд дол. 
США Країна Джерело активів 

Білл Гейтс 40 США Microsoft 
Уоррен Баффет 37 США Berkshire Hathaway 
Карлос Слім і родина 35 Мексика телекомунікації 
Лоренс Еллісон 22,5 США Oracle 
Інгвар Кампард і родина 22 Швеція IKEA 
Карл Альбрехт 21,5 Німеччина Aldi 
Мукеш Амбані 19,5 Індія  нафтохімія 
Лакшмі Міттал 19,3 Індія  ArcelorMittal 
Тео Альбрехт 18,8 Німеччина Aldi, Trader Joe’s 
Амансіо Ортега 18,3 Іспанія Zara 
 Таблиця 2

Інвестиції Berkshire Hathaway в акції інших компаній, млн. дол. США [5, с. 79].

Компанія Кількість акцій, що було куплено, 
млн шт.  Вартість покупки Ринкова вартість 

American Express 151,61 1470 8329 
The Coca-Cola 200,00 1299 12188 

The Gillette 96,00 600 7468 
The Washington Post 1,73 11 1066 

Wells Fargo & Co 55,07 319 3067 
Інші 6703 9501 
Усього 10402 37619 
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шими компаніями з країн, що розвиваються і країн тран-
зитивної економіки. Так, на початок 2007 р. 100 найб-
ільших не фінансових ТНК із цих країн мали піраміди,
що містили в собі 6614 підрозділів, в т. ч. 2841 в закор-
донних країнах. За деякими корпораціями з цих країн
піраміди ще більш великі. Зокрема, загальна кількість
підрозділів піраміди гонконгської компанії Hutchison
Wampoa зросла від 83 в 2005 р. до 125 в 2006 р., в т. ч.
закордонні підрозділи — з 75 до 115, і т. д. [11, с. 232;
12, с. 223]. Серед українських компаній виокремлю-
ються великі компанії, що мають великі піраміди. Зок-
рема, група „Систем Кепитал Менеджмент” („СКМ”)
включає 27 компаній, що функціонують в гірничо-ме-
талургійній галузі, 13 підприємств — в енергетичному
секторі, 7 — в сфері телекомунікаційних послуг, 4 — в
машинобудуванні, 5 — в фінансовій сфері, 8 — в хар-
човій промисловості, 5 — в сфері мас-медіа, і т. д.

Формування і розвиток корпоративних пірамід
супроводжується зростанням ступеню концентрації на
різних галузевих і географічних ринках, підвищенням
ефективності функціонування великих корпорацій. Про
це наочно свідчить зростання активів, обсяги продажу
і чисельність зайнятих таких корпорацій. Так, лише за
два роки (2006-2008 рр.) активи англійської телекому-
нікаційної компанії Vodafone Group Plc. зросли більше,
ніж на 54% (до 222,6 млрд дол. США), в т. ч. активи
зарубіжних підрозділів — на 60% (до 52 млрд дол.
США), чисельність зайнятих — на 24% (до 79,1 тис
ос.), у т. ч. на зарубіжних підприємствах — майже на
30% (до 68,75 тис ос.), і т. д. [12, с. 220; 13, с. 228].

На завершення зробимо наступні висновки: корпо-
ративні піраміди сучасної світової економіки являють со-
бою складні організаційні системи; такі системи обумов-
лені особливим механізмом їх формування, у якості яко-
го виступають міжфірмові злиття і поглинання; корпора-
тивні піраміди багато в чому визначають особливості су-
часних ТНК, їх роль і позиції на світових ринках. З ураху-
ванням цих положень необхідним є поглиблення подаль-
шого дослідження системи корпоративних пірамід.
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У статті визначається сутність корпоративних
пірамід та їх особливості на сучасному етапі розвитку
міжнародної економіки; досліджується механізм фор-
мування таких пірамід на основі зливань і поглинань;
виокремлюються і характеризуються основні категорії
корпоративних пірамід; відслідковуються певні тен-
денції в розвитку системи корпоративних пірамід.
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Починаючи із здобуття Україною незалежності
вітчизняні митниці здійснюють митне оформлення пе-
реробки іноземної давальницької сировини та готової
продукції виготовленої з неї, причому з часом обсяги
такого виду діяльності стрімко збільшуються. Також і
збільшується спектр країн, з якими взаємодіє наша
країна у сфері подібної діяльності. Зазначаємо, що
найбільш яскраві, та ті, з якими Україна співпрацює
протягом тривалого часу — це імпортери давальницької
сировини з Німеччини, Франції, Данії, Італії, Чехії, що
переважно діють у галузі текстильної промисловості.

Із введенням нового Митного кодексу України під
режим переробки стали також потрапляти й обробка,
внаслідок якої змінюється код товару, ремонт, у тому
числі відновлення і регулювання, а також використан-
ня товарів, що не є продуктами переробки, але які по-
легшують процес виготовлення продуктів переробки.
Саме із розширенням можливостей роботи митних ре-
жимів переробки зросла й актуальність дослідження
таких режимів, оскільки більш складним став механізм
їх роботи, плюс вони стали широко використовуватися
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Актуальним є детальне дослідження режимів пе-
реробки, складання алгоритмів операцій, у яких по-
слідовно проводиться аналіз окремих елементів та їх
удосконалення.

Перевагами використання давальницьких схем
для України, як для підприємств-переробників, є мож-
ливість завантажити власні виробничі потужності, по-
крити нестачу обігових коштів для придбання сирови-
ни та здійснення виробничого процесу, вирішити про-
блеми зайнятості .

Окрім того, використання давальницьких опе-
рацій призводить до здійснення прямих інвестицій у
країну-переробника. Такі інвестиції супроводжують-
ся запровадженням нових технологій, що, відповід-
но, позитивно впливає на розвиток країни .

Також зазначимо, що переробка давальницької
сировини має позитивний вплив на платіжний баланс
країн-переробників, оскільки зменшується інвести-
ційна та валютна нестача.

Роль митної служби у реалізації державної по-
літики, спрямованої на підтримку і збільшення опе-
рацій з переробки давальницької сировини, очевидна,
оскільки саме створення належних умов переміщен-
ня товарів та їх оподаткування відповідно до режиму

переробки на митній території України, може певним
іншим способом впливати на обсяги використання да-
вальницьких схем суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності.

Водночас перед митними органами стоїть завдан-
ня не допускати ухилення суб’єктами зовнішньоеко-
номічної діяльності від сплати мита, податків та інших
платежів, неправомірно декларуючи товари у митний
режим переробки на митній території України. Саме
тому значення точних, послідовних дій інспекторів
митної служби при здійсненні митного контролю і
митного оформлення давальницької сировини є голов-
ним і визначальним.

Вагомий внесок в розвиток методології дослід-
ження митних відносин внесло багато вітчизняних та
закордонних науковців, а саме: Ю. Макогон, І. Береж-
нюк, В. Ляшенко, С. Коляда, О. Гребельник, А. Войце-
щук, І. Карамбович, К. Сандоровський, А. Козиріна,
А. Єршова, М. Блінова, С. Ківалов, Д. Приймаченко,
Б. Габричидже, С.Барамзін П. Дзюбенко. Але питання
формування та аналізу операцій в межах митних ре-
жимів не було детально відпрацьовано.

Метою даної статті є здійснення аналізу норма-
тивних актів, які регулюють умови, порядок розміщен-
ня товарів до митного режиму переробки на митній
території України, порядок митного контролю та офор-
млення цих товарів та спроба систематизувати поря-
док дій уповноважених інспекторів митної служби в
процесі здійснення митного контролю та оформлення
товарів, що ввозяться на митну територію України з
метою переробки, та продуктів такої переробки, що
вивозиться за межі митної території України.

Операції по переробці давальницької сировини
регулюються Законом України „Про операції з даваль-
ницькою сировиною у зовнішньоекономічних відно-
синах” від 15 вересня 1995 р. № 327/95-ВР [1].

Так, згідно цього нормативного акту давальниць-
кою сировиною є сировина, матерiали, напiвфабрикати,
комплектуючi вироби, енергоносiї, увезенi на митну
територiю України iноземним замовником (чи закупленi
iноземним замовником за iноземну валюту в Українi)
або вивезенi за її межi українським замовником для
використання у виробленнi готової продукцiї.

Операцiя з давальницькою сировиною — операцiя
з попередньої поставки сировини для її наступного
перероблення (оброблення, збагачення чи використан-

УДК 339.543:339.9
Н. В. Осадча,

кандидат економічних наук,
м. Дніпропетровськ

МИТНИЙ РЕЖИМ ПЕРЕРОБКИ, ЙОГО АЛГОРИТМ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ



78
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

Н. В. Осадча

ня) на готову продукцiю за вiдповiдну плату, незалежно
вiд кiлькостi виконавцiв, а також етапiв (операцiй з
перероблення цiєї сировини) за умови, якщо вартiсть
давальницької сировини на кожному етапi переробки
становить не менш як 20 вiдсоткiв загальної вартостi
готової продукцiї. Операцiї, що не передбачають по-
передньої поставки сировини для отримання готової
продукцiї, або коли вартiсть сировини є меншою заз-
начених 20 вiдсоткiв, не вважаються операцiями з да-
вальницькою сировиною [1].

У Митному кодексі України визначені умови по-
міщення та оподаткування товарів в режимі переробки.

На підставі статті 229 Митного кодексу України,
переробка на митній території України — митний
режим, відповідно до якого ввезені на митну терито-
рію України товари, що походять з інших країн, підда-
ються у встановленому законодавством порядку пе-
реробці без застосування до них заходів нетарифного
регулювання за умови вивезення за межі митної тери-
торії України продуктів переробки відповідно до мит-
ного режиму експорту [2].

Після вступу в дію нового митного кодексу пе-
редбачене значне розширення операцій з товарами, що
можуть бути підпорядковані вище назначеним митним
режимом. Крім проведення операцій з переробки да-
вальницької сировини, українські підприємства мо-
жуть здійснювати й інші операції з товарами: обслу-
говування, ремонт, збірку та ін. Статтею 231 Митного
кодексу України визначений наступний перелік опе-
рацій з переробки товарів:

1) власне переробка товарів;
2) обробка товарів — монтаж, збирання, монту-

вання та налагодження, внаслідок чого одержуються
інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та
регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є про-
дуктами переробки, але які сприяють чи полегшують
процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі
вони при цьому повністю витрачаються [2, ст. 72].

Із урахуванням положень розділу 38 Митного ко-
дексу України більш детально розглянемо досліджу-
ваний митний режим.

Митним режимом переробки на митній території
України підпорядковуються товари, що ввозяться в Ук-
раїну (напрям переміщення товарів „імпорт”).

Це виключає можливість застосування митного
режиму переробки на митній території України до то-
варів, що не перетинали митний кордон України.
Яскравий приклад — закупівля давальницької сиро-
вини на території України за іноземну валюту в цілях
переробки її в готову продукцію. Така сировина, пе-
редана згідно з актом прийому-передачі українським

підприємством — продавцем товару українському
підприємству-виконавцю в рамках договору про пе-
реробку давальницької сировини, не знаходиться під
митним контролем. Те ж можна застосовувати і
відносно інших операцій, пов’язаних із переробкою
товарів. Разом із цим, законодавчі акти України не
обмежують права підприємств застосовувати митний
режим переробки до товарів, які були раніше увезені і
поміщені під інші незавершені митні режими [3].

Цей митний режим застосовується переважно до
товарів, що ввозяться з метою їх переробки, обробки,
ремонту на митній території України, що і відповідає
призначенню цього режиму.

Мета ввезення товарів звичайно підтверджується
зовнішньоекономічним договором (контрактом), що
передбачає проведення конкретних операцій з товара-
ми і подається митниці разом з іншими документами.
У зовнішньоекономічному договорі (контракті) пови-
нен бути чітко обумовлений предмет договору, що пе-
редбачає проведення операцій, пов’язаних з перероб-
кою, обробкою, ремонтом (з вказівкою операцій, що
проводяться при цьому), і вартість проведення операцій.

Згідно з визначенням митного режиму товар по-
винен бути виключно іноземного походження. Після
вступу в силу нового Митного кодексу ця вимога стала
певною проблемою для багатьох підприємств Украї-
ни, що здійснюють діяльність, пов’язану з проведен-
ням ремонтних операцій з товарами власного вироб-
ництва або іншими товарами українського походжен-
ня (на підставі договорів про сервісне обслуговуван-
ня, про гарантійне обслуговування та ін.). Немож-
ливість застосування даного митного режиму приве-
ла до необхідності поміщення українських товарів, що
ввозяться, під митний режим імпорту і вивозу їх в
митному режимі експорту після виконання операцій з
переробки [13, ст. 352].

Що стосується часових рамок перебування товарів
під митним режимом переробки на митній території
України, то статтею 232 Митного кодексу України пе-
редбачені терміни переробки товарів на митній території
України: термін переробки товарів на митній території
України встановлюється митним органом виходячи з
тривалості процесу переробки товарів і розпорядження
продукцією їх переробки, але, як правило, не може
перевищувати 90 днів. Цей термін повинен обчислюва-
тися, починаючи від дня завершення митного оформ-
лення товарів, що ввозяться для переробки [2].

Цією ж статтею Кодексу передбачено, що вихо-
дячи з технологічних особливостей переробки, Кабі-
нет Міністрів України за представленням відповідно-
го міністерства або іншого центрального органу ви-
конавчої влади може встановлювати інші терміни пе-
реробки товарів. Ці норми повністю застосовуються і
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до товарів, що переміщуються в рамках операцій по
переробці давальницької сировини, і в рамках інших
операцій, пов’язаних із переробкою товарів.

Оскільки такий митний режим відноситься до не-
завершених митних режимів, після закінчення встанов-
леного терміну перебування товарів під цим режимом
вони повинні бути обов’язково поміщені під інший мит-
ний режим, наприклад, під митний режим експорту.

Статтею 230 Митного кодексу передбачена не-
обхідність отримання дозволу митного органу на роз-
міщення товарів під даний митний режим. Із наказу
ДМСУ України від 13.09.2003 № 609 „Про затверд-
ження Порядку застосування митних режимів пере-
робки на митній території України і переробки за ме-
жами митної території України” випливає, що такий
дозвіл дає начальник митного органу, особа, яка його
заміщує або інша посадова особа, уповноважена на
це наказом митного органу [4].

Розміщення товарів під митний режим перероб-
ки на митній території України передбачає накладання
митним органом певних обмежень щодо використан-
ня товарів, а згідно статті 233 Митного кодексу Украї-
ни, митні органи можуть проводити перевірку товарів,
розміщених під цей режим, а також продуктів їх пере-
робки у будь-якої особи, яка здійснює операції з пере-
робки таких товарів. Окремі операції з переробки то-
варів можуть за дорученням підприємства-резидента,
якому виданий дозвіл на переробку товарів, і з дозво-
лу митного органу, здійснюватися іншим підприєм-
ством. У таких випадках відповідальність перед мит-
ними органами за дотримання порядку переробки то-
варів несе підприємство, що одержало дозвіл митно-
го органу. Якщо умови переробки товарів передбача-
ють виконання декількох операцій по їх переробці де-
кількома підприємствами, то кожне з підприємств, що
беруть участь в процесі переробки, повинне одержати
дозвіл митного органу на переробку товарів на митній
території України [2, ст. 72]. Ця вимога значною мірою
ускладнює процедуру реалізації операцій, пов’язаних
із переробкою товарів. Необхідність отримання дозво-
лу митного органу на переміщення товарів під мит-
ним контролем на інше підприємство — учасника пе-
реробки вимагає серйозних підготовчих дій з боку
українських підприємств.

Розміщення товарів під митний режим перероб-
ки на митній території України не передбачає яких-не-
будь звільнень від застосування до них заходів митно-
тарифного регулювання.

Законом України від 15.09.95 № 327/95-ВР „Про
операції з давальницькою сировиною” і постановою
Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1524 „Про
порядок випуску, обігу і погашення простих векселів
при ввезенні (пересиланні) на митну територію Украї-

ни товарів з метою ремонту” передбачена сплата по-
датків і зборів у вигляді векселя при поміщенні то-
варів під цей митний режим.

Розміщення товарів під митний режим перероб-
ки на митній території України згідно статті 229 Мит-
ного кодексу України звільняє від застосування до них
заходів нетарифного регулювання, але у жодному ви-
падку не звільняє від застосування інших видів конт-
ролю в рамках дозвільної системи, встановленої за-
конодавством України.

При розміщенні товарів під митний режим пере-
робки на митній території України застосовується ван-
тажна митна декларація типу IM.51.

Перш ніж описувати загальний алгоритм роботи
режиму звернемося до рис. 1, де схематично відобра-
жено кожен елемент загального процесу. Отож, розпо-
чинаємо процес. Посилаючись на Наказ ДМСУ від
13.09.2003 № 609 „Про затвердження Порядку засто-
сування митних режимів переробки на митній території
України та переробки за межами митної території Ук-
раїни” робимо опис першого етапу алгоритма, тобто
знайомимося з правилами та особливостями подання
заяви для отримання дозволу на розміщення товарів у
митний режим переробки на митній території України.

Для отримання дозволу на розміщення товарів у
митний режим переробки на митній території України,
заявник режиму та, за наявності, переробник подають
окремі заяви митним органам.

Дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі
переробки надається митним органом, у зоні діяльності
якого розташований заявник режиму, або митним
органом, у зоні діяльності якого розташований пере-
робник, за умови прийняття погодженого рішення про
місце здійснення митного оформлення товарів.

Заяви реєструються в митному органі згідно по-
рядка, встановленого законодавством.

Разом із заявою підприємства митному органу
подаються засвідчені в установленому порядку копії
документів, що підтверджують відомості, які зазнача-
ються у даній заяві:

1) зовнішньоекономічні договори;
2) технологічні схеми переробки;
3)  державні стандарти й стандарти підприємства,

технічні умови;
4) висновки Торгово-промислової палати України

або регіональних торгово-промислових палат про підтвер-
дження кількісних показників виходу продуктів перероб-
ки за договором із переробки товарів, за потреби;

5) висновки експертних установ, що мають
відношення до виконання зовнішньоекономічної опе-
рації з переробки товарів, за наявності;

6) висновки Мінекономіки України про визна-
чення операції як такої, що належить до операцій з
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Рис. 1. Алгоритм митного режиму переробки на митній території
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давальницькою сировиною при переміщенні через
митний кордон України товарів;

7) договори на переробку товарів, укладені між за-
явником режиму і переробником (переробниками), якщо
окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів
здійснюватимуться переробником (переробниками);

8) договори зберігання товарів, що будуть розм-
іщуватись у митний режим переробки, та продуктів їх
переробки (у разі їх укладення);

9) дозволи, надані митними органами перероб-
никам, якщо окремі операції (або повний цикл) із пе-
реробки товарів здійснюватимуться переробниками;

10) інші документи, що мають відношення до
виконання зовнішньоекономічної операції з перероб-
ки товарів, за бажанням підприємства.

Заява підприємства розглядається митним орга-
ном протягом 10 робочих днів від дати реєстрації її
митним органом.

За результатами розгляду заяви керівник митно-
го органу або уповноважена ним особа надає підприє-
мству дозвіл чи відмову в наданні дозволу, про що
повідомляє заявника режиму та/або переробника.
Дозвіл щодо переробки товарів 1-24 груп згідно з
УКТЗЕД надається керівником митного органу або
його заступником [3].

Заяву з дотриманням всіх вимог суб’єкт ЗЕД
подав, далі настає наступний, 2 етап.

Для прийняття рішення про надання дозволу мит-
ним органом:

1) здійснюється детальний аналіз поданих доку-
ментів;

2) вивчаються державні стандарти й стандарти
підприємства, технічні умови, описи та креслення,
відповідно до яких має здійснюватися переробка то-
варів, розміщених у митний режим переробки;

3) розглядаються  можливість дотримання
підприємством установлених законодавством умов
переробки, технологічні особливості процесу перероб-
ки та можливість ідентифікації товарів, розміщених у
митний режим переробки в продуктах переробки.

Видачі дозволу на ввезення та переробку товарів
у режимі переробки або дозволу на виконання окре-
мих операцій з переробки товарів може передувати
огляд територій, приміщень складів та інших місць, де
знаходяться або можуть знаходитися товари і транс-
портні засоби, що підлягають митному контролю, чи
провадиться діяльність, контроль за якою законом по-
кладено на митні органи.

Огляд проводиться обов’язково в разі перероб-
ки товарів чи отримання продуктів переробки, що кла-
сифікуються в 1-24 групах згідно з УКТЗЕД.

Рішення щодо проведення в інших випадках та-
кого огляду приймається керівником митного органу

або уповноваженою ним особою з урахуванням но-
менклатури товарів, що піддаються операціям з пере-
робки, характеру таких операцій та інших обставин із
визначенням завдань для такого огляду.

За результатами огляду, складається акт про про-
ведення огляду територій і приміщень складів тимча-
сового зберігання, митних ліцензійних складів, спе-
ціальних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та
інших місць.

Для прийняття рішення про надання дозволу мит-
ний орган також може використовувати:

* висновки експертних підрозділів Держмитс-
лужби;

* довідки та рішення митних органів стосовно
митної вартості чи коду товару згідно з УКТЗЕД.

Строк дії дозволу митний орган зазначає в розділі
„Строк дії дозволу/особливі умови дозволу/причини
відмови” заяви підприємства [3].

Після 2 етапу митний орган вирішує питання на-
дання дозволу на розміщення товарів у митний режим
переробки на митній території України, або за наявності
причин, забороняє розмістити їх. Тоді відповідно до
блок-схеми, у залежності від ситуації можуть настати
події (етап 4, 5, 6). Тобто якщо митний орган із певних
причин, які ми опишемо нижче, не дає згоди на розм-
іщення товарів у митний режим переробки на митній
території України у суб’єкта є дві альтернативи, одна,
— подати нову заяву з ліквідацією проблем поперед-
ньої ситуації (етап 4), і переміститись знову на 2 етап.
Або ж, за нагальної потреби, — переміщення на митну
територію України необхідних товарів, задекларував-
ши їх у інший митний режим, сплативши при цьому
необхідні податки, випустити їх у вільний обіг, як при-
клад, і закінчити загальний процес.

Опишемо моменти, що стосуються відмови мит-
ного органу у наданні дозволу на розміщення товарів
у досліджуваний режим.

Рішення про відмову в наданні дозволу надаєть-
ся заявникові режиму та/або переробникові, якщо:

1) відомостей, зазначених у документах, дода-
них до заяви підприємства, недостатньо для визначення
обов’язкового обсягу виходу продуктів переробки, що
утворюються в результаті переробки товарів, а саме
товарної продукції, супутніх продуктів переробки та
відходів переробки, їх кількісних та якісних показників,
а також намірів щодо розпорядження ними;

2) митний орган виявив невідповідність у відо-
мостях, що містяться у поданих підприємством доку-
ментах, або недостовірність цих відомостей;

3) за результатами огляду митним органом вста-
новлено відсутність у підприємства належного техно-
логічного обладнання, приміщень, умов для обліку і
зберігання;
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4) підприємством не виконано вимоги законо-
давства щодо заборон (обмежень) з переробки товарів.

Рішення про відмову в наданні дозволу митний
орган заносить у розділ „Рішення митного органу” за-
яви підприємства та супроводжує листом, що містить
роз’яснення причин відмови та вичерпні вимоги, вико-
нання яких необхідне для одержання дозволу.

Виникнення або виявлення митницею обставин,
що не відображені у заяві або в документах, що дода-
валися до цієї заяви, а також встановлення законодав-
ством заборон (обмежень) на переробку окремих то-
варів є підставою для надання відмови в митному
оформленні наступних партій товарів, що заявляють-
ся в митних режимах переробки.

Такими обставинами є:
1) застосування спеціальних санкцій до підприє-

мства відповідно до статті 37 Закону України „Про
зовнішньоекономічну діяльність”;

2) внесення змін до зовнішньоекономічного до-
говору, на підставі якого здійснюватиметься перероб-
ка товарів;

3) зміна переробників;
4) внесення змін до технологічних схем перероб-

ки товарів;
5) зміна найменування та/або кількості продуктів

переробки, що виготовляються відповідно до однієї
технологічної схеми переробки, поданої митному орга-
ну разом із заявою;

6) зміна характеристик товарів, що переміщують-
ся для переробки, які впливають на якісні чи кількісні
показники обов’язкового виходу продуктів переробки;

7) інші обставини, що впливають на обсяг вихо-
ду продуктів переробки та їх характеристики.

У разі виникнення вищезазначених обставин,
(крім випадків встановлення законодавством заборон
(обмежень) щодо операцій з переробки окремих то-
варів) заявник режиму повинен письмово проінфор-
мувати про це митний орган, надати документи, що
підтверджують такі обставини.

Якщо обставини не мають впливу на найменування
та обсяги виходу продуктів переробки (крім випадків
зміни переробників), то відомості про такі обставини
вносяться до оригіналу і копії дозволу, підписуються
керівником митного органу або вповноваженою ним
особою, скріплюються печаткою митного органу.

Якщо обставини впливають на найменування та
обсяги виходу продуктів переробки, а також у разі зміни
переробників заявник режиму звертається за одержан-
ням в установленому порядку нового дозволу.

Також зазначимо, що якщо дозвіл на розміщен-
ня товарів у митний режим переробки на митній тери-
торії України вже виданий суб’єкту, то він все одно
може бути скасований у випадку:

— заявник режиму або переробник не дотри-
мується положень Митного кодексу України та інших
актів законодавства України;

— дозвіл видано на підставі недостовірних да-
них, що мали істотне значення для прийняття рішення
про його видачу.

Рішення про скасування дозволу оформлюється
листом митного органу, у якому зазначаються причи-
ни скасування цього дозволу та повідомляються пра-
ва й обов’язки заявника режиму та переробника (якщо
окремі операції (або повний цикл) з переробки товарів
здійснюються переробником).

Лист реєструється в митному органі відповідно
до Примірної інструкції з діловодства та видається або
надсилається поштою (з повідомленням про вручен-
ня) заявникові режиму та переробникові.

Якщо дозвіл скасовано, заявник режиму протя-
гом 10 днів повинен задекларувати товари, розміщені
у режим переробки, та/або продукти їх переробки до
іншого митного режиму з додержанням вимог Мит-
ного кодексу України й інших нормативно-правових
актів України з питань митної справи.

У випадку, коли митний орган надав дозвіл на
розміщення товарів у режим переробки на митній те-
риторії України, суб’єкт зовнішньоекономічної діяль-
ності подає вантажну митну декларацію та пред’являє
товари у даному режимі (етап 6 алгоритму). Згідно із
Законом України від 15 вересня 1995 року № 327/95-
ВР „Про операції з давальницькою сировиною у зовн-
ішньоекономічних відносинах” сплачує у вигляді век-
селя належні податки і збори (етап 7 алгоритму). Далі
на 8 етапі спостерігаємо перехід до процесу митного
оформлення, задекларованих товарів, де ми опишемо
ряд процедур та особливостей даного стадії.

Митне оформлення товарів у режимах перероб-
ки здійснюється митним органом, що надав дозвіл на
ввезення та переробку товарів у режимі переробки,
заповненої в установленому законодавством України
порядку.

Контроль за дотриманням митного режиму пере-
робки в цілому здійснюється митним органом, що на-
дав дозвіл на ввезення та переробку товарів у режимі
переробки. Митний контроль за виконанням окремих
операцій з переробки товарів здійснюється митним
органом, що надав дозвіл на виконання цих операцій.

Митний орган здійснив митне оформлення заяв-
лених товарів, тепер суб’єкт зовнішньоекономічної
діяльності може приступати до власне переробки офор-
млених товарів, що відображено на 9 етапі загального
алгоритму. На виході з даного етапу ми маємо продук-
ти переробки, що відображено у елементі [10] загаль-
ної схеми алгоритму. А далі в залежності від спеціалі-
зації переробки, від результатів переробки спостерігає-
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мо чотирьохгілкове розгалуження (елементи [11], [12],
[13], [14]), де перехід може здійснюватися і конкретно
до якогось одного напрямку, і в сукупності до декіль-
кох, все залежить від конкретної ситуації.

Розглянемо класичну ситуацію, коли після 10
елементу алгоритму йде перехід до 11 етапу, тобто
декларування продуктів переробки з застосуванням
декларації, оформленої в режимі експорту та/або дек-
ларування українських товарів, що використовували-
ся в процесі переробки з застосуванням окремої мит-
ної декларації. Після чого йде погашення векселя, що
оформлявся при оформленні товарів, які переробля-
лися на митній території України (етап 15). Після чого
фактично здійснюється вивезення продуктів перероб-
ки за межі митної території України (етап 17).

Також можливий випадок, коли можуть залиши-
тися відходи та залишки, що виникли в процесі пере-
робки, тоді їх також потрібно, вже після отримання про-
дуктів переробки, задекларувати у відповідний режим
(етап 12, 13). Режим декларування обирається за по-
требою. Можливий вивіз разом із готовою продукцією
за межі митної території України, тоді спостерігаємо,
по графічному алгоритму, перехід до 17 етапу. А мож-
ливе декларування відходів та залишків у режим для
реалізації їх на території України, зі сплатою належних
податків та зборів (шлях до етапів 16, 18).

І, нарешті, можливий випадок (етап 14), тобто
декларування частини продуктів переробки, що вико-
ристовуються для взаєморозрахунків, та/або частини
продуктів переробки, що реалізуються в Україні, зі спла-
тою всіх належних податків і платежів (етап 16) і з зас-
тосуванням нетарифного регулювання, з застосуван-
ням декларації, оформленої в митний режим імпорту.

Митне оформлення товарної продукції здійснює
митний орган, що надав дозвіл на ввезення (вивезен-
ня) та переробку товарів у режимі переробки, або, за
умови погодження місця митного оформлення товарів
із цим митним органом, митний орган, що надав дозвіл
на виконання окремих операцій з переробки товарів у
режимі переробки.

Митне оформлення супутніх продуктів перероб-
ки та залишків переробки здійснюється митним орга-
ном, у зоні діяльності якого утворились такі продукти
переробки.

Відходи переробки до завершення строку пере-
робки товарів підлягають видаленню відповідно до
законодавства та перебувають під митним контролем
до моменту подання власником цих відходів або впов-
новаженою ним особою документів, які підтверджу-
ють видалення відходів.

Митний режим переробки на митній території
України є досить складним для використання. Так,
наприклад, для отримання дозволу, а потім і оформ-

лення товарів у режимі переробки на митній території
України митними органами вимагається значний па-
кет документів. У заяві на видачу дозволу суб’єкт
зовнішньоекономічної діяльності повинен обґрунту-
вати підстави для розміщення товарів в режим пере-
робки з посиланням на відповідні статті, пункти, абза-
ци нормативно-правових актів та надати схеми пере-
робки. Але застосування таких жорстких вимог є зро-
зумілим, оскільки використання зазначеного митного
режиму звільняє суб’єкта зовнішньоекономічної діяль-
ності від сплати мита, інших податків при ввезені про-
дукції. Внаслідок цього держава прагне вберегти себе
від необгрунтованого звільнення від платежів і, як
наслідок, втрати частини надходжень до бюджету.

З погляду процесів світової інтеграції та глобалі-
зації подібне процедурне ускладнення може призво-
дити до зменшення переваг від використання режиму
переробки на митній території України у вигляді спри-
яння розвитку промислового виробництва.

До недоліків чинного законодавства, що регу-
лює здійснення операцій з давальницькою сировиною
можна віднести недостатню врегульованість визначен-
ня понять „власне переробки” та „обробки”.

На жаль, у ст. 231 Митного кодексу України немає
жодної вказівки на те, що вважається „власне пере-
робкою”, а що — „обробкою”, і за яким критерієм
треба розрізняти операції, перелічені у п.1 та п.2, адже
у МКУ немає будь-якого зв’язку з наявними визна-
ченнями давальницьких операцій. Внаслідок цього,
інспектор митної служби, знаходячись на етапі визна-
чення відповідності умов зовнішньоекономічного до-
говору ЗУ від 4.10.2001 N 761-III, може зробити по-
милку і продовжити рухатись за хибним напрямком,
передбаченим алгоритмом.

Гострота проблеми полягає в тому, що ввезення
сировини для „переробки” та „обробки” оподатко-
вується принципово по-різному. Зокрема у листі
ДМСУ від 06.01.2004 р. №11/5-15-4-ЕП „Про опо-
даткування товарів залежно від обраного митного ре-
жиму” як давальницька сировина розглядаються лише
товари, що ввозяться для „власне переробки”, і тільки
для них надаватиметься право сплачувати усі нарахо-
вані податки векселем [7]. Своєю чергою, операції з
„обробки” лист ДМСУ №11/5-15-4-ЕП трактує як такі,
що не підпадають під дію Закону №327 і за які податки
стягуються „живими грішми”.Отож, якщо операції з
переробки товару не відповідають визначенню „опе-
рацій з давальницькою сировиною” [1], до них будуть
застосовані усі передбачені МКУ обмеження: не-
обхідність отримання дозволу, обмежений термін пе-
реробки (90 днів), контроль за обсягом готової про-
дукції тощо; проте пільг в оподаткуванні, передбаче-
них Законом №327, не буде.
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Внаслідок цього можуть виникати суперечності
між інспекторами митної служби і декларантами, які
будуть прагнути здійснювати оплату мита та інших
податків за допомогою податкового векселя, і як на-
слідок буде проблематичним виконання дій, передба-
чених загальним алгоритмом, наведеним у другій ча-
стині, у блоці нарахування і сплати декларантом пла-
тежів при ввезенні товарів для подальшої їх обробки
на митній території України.

Згідно зі статтею 237 Митного кодексу України,
переробка за межами митної території України —
митний режим, відповідно до якого товари, що пере-
бувають у вільному обігу на митній території України,
вивозяться без застосування заходів тарифного та не-
тарифного регулювання з метою їх переробки за ме-
жами митної території України та наступного повер-
нення в Україну [2].

Розміщення товарів під митний режим переробки
за межами митної території України так само, як і роз-
міщення під попередній митний режим, здійснюється в
цілях реалізації складних видів зовнішньоекономічних
операцій. Це операції, пов’язані з переробкою даваль-
ницької сировини (Закон України „Про операції з даваль-
ницькою сировиною в зовнішньоекономічних відноси-
нах”) [1], і операції, що передбачають проведення різних
операцій з товарами. Спектр останніх визначений в статті
238 Митного кодексу України з посиланням на статтю
231 Кодексу. Тобто, операції по переробці товарів в да-
ному режимі аналогічні тим, які виробляються в рамках
попереднього митного режиму, і можуть включати:

1) власне переробку товарів;
2) обробку товарів — монтаж, збирання, монту-

вання та налагодження, внаслідок чого одержуються
інші товари;

3) ремонт товарів, у тому числі відновлення та
регулювання;

4) використання окремих товарів, що не є про-
дуктами переробки, але які сприяють чи полегшують
процес виготовлення продуктів переробки, якщо самі
вони при цьому повністю витрачаються.

З урахуванням положень глави 39 Митного ко-
дексу України опишемо карту митного режиму пере-
робки за межами митної території України.

Під митний режим переробки за межами митної
території України розміщуються товари, що вивозять-
ся з України (напрям переміщення товарів „експорт”).

Такий митний режим застосовується до товарів,
що вивозяться з метою їх переробки, обробки, ремонту
за межами митної території України, що прямо відпо-
відає призначенню цього режиму.

Країна походження товарів, що розміщуються під
цей митний режим, не має значення, тому під цей ре-
жим можуть поміщатися і українські, і іноземні товари.

Для розгляду часових рамок перебування товарів
під таким митним режимом необхідно керуватися стат-
тею 240 Митного кодексу України, яка свідчить, що
термін переробки товарів за межами митної території
України встановлюється митним органом при видачі
дозволу підприємству-резиденту, виходячи з трива-
лості процесу переробки товарів, але, як правило, не
може перевищувати 90 днів. Алгоритму митного ре-
жиму переробки за межами митної території України
наданий на рис. 2.

При розміщенні товарів під митний режим пере-
робки за межами митної території України застосо-
вується вантажна митна декларація типу ЕК.51.

Оскільки такий митний режим відноситься до не-
завершених митних режимів, після закінчення вста-
новленого терміну товари повинні бути обов’язково
розміщені під інший митний режим, наприклад під мит-
ний режим експорту.

Статтею 239 Митного кодексу передбачена не-
обхідність отримання окремого дозволу митного орга-
ну на поміщення товарів під даний митний режим.
Згідно наказу ДМСУ України від 13.09.2003 № 609
„Про затвердження Порядку застосування митних ре-
жимів переробки на митній території України та пере-
робки за межами митної території України” такий
дозвіл дається начальником митного органу, особою,
що його заміщує або іншою посадовою особою, упов-
новаженою на це наказом митного органу.

Розміщення товарів під митний режим перероб-
ки за межами митної території України передбачає на-
кладення митним органом певних обмежень щодо ви-
користання товарів, але не передбачає застосування
до них заходів митно-тарифного і нетарифного регу-
лювання. Проте це у жодному випадку не звільняє то-
вари від застосування до них інших видів контролю в
рамках дозвільної системи, встановленої законодав-
ством України.

Однією з відмінностей від попереднього митно-
го режиму — необхідність пред’явлення підприєм-
ством митному органу разом з вантажною митною
декларацією на ввезення до України продуктів пере-
робки згідно статті 242 Митного кодексу України і
наказу ДМСУ від 24.12.2003 № 909 „Про затверд-
ження Порядку застосування окремої митної декла-
рації” окремої митної декларації (типу IM.40.BT) на
іноземні товари, витрачені в процесі переробки рані-
ше вивезених товарів. Цей документ представляється
митному органу виключно у випадках, коли інозем-
ним підприємством, що здійснило переробку, в про-
цесі її проведення були використані іноземні товари
(це товари, якими укомплектований продукт перероб-
ки і які разом з ним ввозяться до України).

Товари, що перебувають у вільному обігу на те-
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Рис. 2. Алгоритм митного режиму переробки за межами митної території України
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риторії України, вивозяться без застосування заходів
тарифного та нетарифного регулювання з метою їх пе-
реробки за межами митної території України. Тимчасо-
ве вивезення товарів ЄС з метою переробки за межами
митної території об’єднання (outward processing) тягне
за собою застосування експортних мит, заходів торго-
вельної політики та інших формальностей [9, 122]. То-
вари, що є результатом операції з переробки за межами
митної території ЄС, випускаються у вільний обіг на
митній території з частковим звільненням від обкладан-
ня імпортним митом. Таке часткове звільнення полягає
у відрахуванні від суми імпортного мита, застосовано-
го до компенсуючої продукції, ставки мита, яке було б
застосоване до імпорту тимчасово експортованих для
переробки товарів ЄС.

При ввезенні на митну території України продуктів
переробки вони оподатковуються за загальними пра-
вилами згідно діючого законодавства.

Режим переробки за межами митної території,
передбачений в ЄС, не завжди є сприятливим для ви-
користання, оскільки до товарів при цьому застосо-
вуються експортні мита. Режим переробки за межами
митної території ЄС у такий спосіб опосередковано
спонукає виробника вдаватися до переробки товарів,
для яких передбачене експортне мито, в межах митної
території, тобто сприяє розвитку промислового вироб-
ництва в ЄС.

У частині умов вивезення товарів для переробки
митний режим переробки за межами митної території
України, у порівнянні з європейським, є сприятливішим
для розвитку промислового виробництва за межами
митної території України. Він не відповідає ані митному
законодавству ЄС, ані економічним інтересам України.

Отже, визначення митного режиму переробки на
митній території України (ст. 229 МК України) вима-
гає внесення доповнення щодо незастосування імпор-
тного мита до іноземних товарів, які використовують-
ся в процедурах переробки в разі дотримання умов
митного режиму.

Для іноземних товарів і продукції переробки має
бути прямо передбачена можливість зміни їх митного
режиму на будь-який інший (без обмеження виключ-
но режимом експорту) за аналогом ст. 128 Митного
кодексу ЄС і в разі необхідності сплати імпортного
мита за умовами нового митного режиму.

Для приведення митного законодавства України
у відповідність із митним законодавством ЄС необхі-
дно внести зміни до МК України, передбачивши
окремий розділ „Переробка під митним контролем”,
розкрити зміст цього режиму, закріпити можливість
ввезення й обробки іноземних товарів на митній тери-
торії України із сплатою імпортного мита, передбаче-
ного законодавством для кінцевої продукції в разі її

реалізації в межах митної території України. При розробці
необхідного проекту закону за основу може бути прий-
нятий спеціальний протокол F.2 Кіотської конвенції [8]

 Режим переробки на митній території України
містить в собі достатньо багато заборон. По-перше, існу-
ють часові обмеження. Строк переробки товарів на
митній території України встановлюється митним орга-
ном під час надання дозволу підприємству-резиденту
виходячи з тривалості процесу переробки товарів та
розпорядження продукцією їх переробки, але, як пра-
вило, не може бути більшим ніж 90 днів. Такий термін
може бути подовжений Кабінетом Міністрів України за
поданням відповідних мінінстерств у відповідності з
особливостями технологічного процесу переробки.
Тобто у статті 232 Митного кодексу України необхідно
внести зміни щодо продовження термінів до 365 днів.
Тому що узгодити питання на рівні певних Міністерств
та Мінекономіки практично неможливо.

Митні органи здійснюють контроль за обов’яз-
ковим обсягом виходу продуктів переробки, що ут-
ворюються в результаті переробки товарів на митній
території України. Дані про обов’язковий обсяг вихо-
ду продуктів переробки зазначаються в договорі (кон-
тракті) на переробку товарів на митній території Украї-
ни. На практиці при здійсненні даного режиму вини-
кає багато питань з боку митних органів, що сповіль-
нює зовнішньоекономічну діяльність.

Доцільно внести зміни в Митний кодекс України
щодо спрощення процедур контролю за режимом пе-
реробки на митній території. Ці дозволи можуть
здійснюватися у відповідності до режиму найбільшо-
го сприяння на підставі двохсторонніх домовленос-
тей поміж країнами. Наприклад, між Україною та Ро-
сією. При цьому необхідно встановити контроль на
підставі двосторонніх домовленостей за процесом
переробки. Такий контроль можуть здійснювати митні
органи країни, в якій здійснюється переробка спільно
з податковою адміністрацією, тобто сам контроль пе-
ренести на період митного пост-аудиту та здійснювати
внутрішнім аналізом підприємства, на якому
здійснюється переробка.

Далі доцільно спростити процес митного офор-
млення результатів переробки у режим імпорту, у ви-
падку, якщо країна бажає залишити їх собі. При цьо-
му не оподатковувати його внутрішніми податками
(стосується нового Податкового кодексу).

При цьому доцільно збільшити термін викорис-
тання даного режиму до одного року, тому що опе-
рації з переробки можуть бути складними та вимагати
більшої витрати зусиль та часу.

Розміщення товару під митний режим переробки
на митній території не передбачає будь-яких звільнень
від застосування до них заходів митно-тарифного ре-
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гулювання. Передбачена подача підприємством, яке
здійснює дані операції, векселя на суму митних по-
датків, який буде погашений у випадку їх вивезення
та виступає гарантом сплати податків та зборів. Мож-
ливим варіантом активізації зовнішньоекономічної
діяльності є зменшення суми переведених податків,
тобто розміру векселя.

Такі заходи приваблять іноземних партнерів ско-
ристатися існуючими, але іноді не використовувани-
ми виробничими потужностями у повному обсязі та
сприятимуть притоку іноземних інвестицій.

Удосконалення правового регулювання потребує
також і режим переробки за межами митної території
України у відповідності до вимог ЄС. Зокрема, необ-
хідним є:

— поширення дії експортних тарифних і нетариф-
них заходів регулювання на товари, що тимчасово ви-
возяться з митної території України з метою пере-
робки;

— розроблення системи часткового звільнення
від імпортного мита продукції переробки за принци-
пом віднімання від суми застосованого імпортного мита
ставки мита, що застосовується до іноземних товарів
аналогічних тим, які були вивезені за межі митної те-
риторії для переробки;

— виключення з предметів переробки товарів,
які не можуть бути ідентифіковані у складі продукції
переробки та належність яких не може бути визначена
іншими засобами.
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Використання статистичного та технічного аналі-
зу сьогодні стає невід’ємною складовою роботи ана-
літиків фондового ринку. Для підвищення об’єктив-
ності методів дослідження та отриманих на їх основі
результатів були винайдені індикатори та осцилятори,
які полягли до основи статистичного та технічного
аналізу. У повсякденну практику вони увійшли з ши-
рокою появою комп’ютерної техніки.

Зауважимо, що обираючи технічні індикатори для
дослідження динаміки фондових інcтрументів, аналі-
тик може зіткнутись із проблемою мультиколеніарності.
Так, незалежною верифікацією не може бути визнано
використання декількох моментум-індикаторів, засно-
ваних на одній серії цін закриття за один та той же
період. У такому випадку це більш схоже на декілька
способів оцінки однієї та тієї ж величини. Наприклад,
такі індикатори, як MACD та RSI не можуть взаємно
підтверджувати один одного, бо модифікаціями швид-
кості зміни ціни закриття [1]. Зауважимо, що найрос-
повсюдженим є використання саме наступних індика-
торів: EMA RSI, MACD, осциляторів, смуг Боулінд-
жера, тощо [2].

Проблема формування ефективної групи фондо-
вих індикаторів висвітлювалась в роботах таких вче-
них як: Дж. Швагер, Р. Колбі, Е. Найман, К. А. Стри-
жиченко, О. В. Раєвнева, тощо. Але аспект диверси-
фікації такої групи, за критерієм характеру інформації,
яку вони висвітлюють, майже не розглядається.

Метою наведеного дослідження є включення до
звичної групи індикаторів, такого індикатору, який би
висвітлював тенденції ринку відмінні, від тих, що вис-
вітлені наявними в групі індикаторами, та таким чи-
ном, зробив би аналіз більш різностороннім.

Для ефективної роботи технічного аналізу до-
цільно обирати групу індикаторів заснованих на ціні
закриття, обороті, ціновому діапазоні, та відносній силі.
Для вирішення цієї проблеми, автор роботи пропонує
включення до групи індикаторів, що активно викори-
стовуються аналітиками індикатору оптимізму/песи-
мізму (OP) Річарда Віккофа [3].

Згідно теорії Р. Віккофа, настрій на фондовому рин-
ку поняття накопичувальне, таким чином, індикатор,
який би надавав оцінку наміру інвесторів на фондово-
му ринку повинен мати кумулятивний характер. Інди-
катор ОР розраховується за наступною формулою (1):
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де: Vt — обсяг торгів за поточний період;
Pt — поточний курс акцій у грн.
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Таким чином, як видно із формули 1, знак плюс

має поточний обсяг торгів зростаючої внутрішньоден-
ної цінової хвилі; знак мінус — обсяг торгів внутріш-
ньоденної цінової хвилі, що падає. Денні позитивні та
негативні обсяги сумуюється із збереженням знаку;
денні суми додаються до кумулятивної суми [1].

Розрахуємо, індикатор OP для динаміки курсу
акцій ВАТ „Укрнафта”. Графік динаміки курсу акцій
та індикатору ОР побудований на основі данних звітів
про щоденні результати торгівлі на фондовій біржі
ПФТС [4], та наведений на рис. 1.

На думку автора, представлений індикатор має
суттєвий недолік, який прямо виходить із кумулятив-
ності індикатору. Так настрій та наміри інвесторів мо-
жуть змінюватись досить динамічно, тоді, як індика-
тор є негнучким, та після тривалого падіння його зна-
чення досить довго виходитимуть на позитивні
відмітки, а в період на ринку вже тривалий час пану-
ватимуть позитивні тенденції. Так на рис 1. можна
побачити, що до настання економічної кризи 2008 р.
динаміка індикатору ОР майже ідентична динаміці кур-
су акцій ВАТ „Укрнафта” із незначним випереджен-
ням. А починаючи від даних 2008 р. занизькі значення
індикатору, отримані внаслідок кумулятивного харак-
теру розрахунку індикатору та тривалого падіння рин-
ку, не дозволяють інвестору побачити короткотрива-
лих позитивних ринкових скачків. Таким чином, інве-
стор отримує інформацію відносно початкової точки
розрахунку індикатору, тобто, в нашому випадку ста-
ну ринку на січень 2006 р., хоча орієнтири вже зміни-
лись внаслідок зміни кон’юнктури. Для вирішення цієї
проблеми інвестор може постійно змінювати початко-
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ву точку розрахунку, це надасть можливість отриму-
вати дані більш адаптовані до нових ринкових умов,
але не вирішить проблему залежності значення інди-
катору від, початкової дати розрахунку. Це означає,
що отримані дані будуть завжди відносними з конк-
ретним базисним періодом.

Ну думку автора, необхідно відійти від відносної
системи розрахунку індикатору та перейти бо систе-
ми абсолютних його значень. Для вирішення цієї про-
блеми, автор роботи пропонує власний індикатор обо-
роту акцій для вітчизняного фондового ринку (ІOА),
сутність якого полягає в усуненні кумулятивного прин-
ципу розрахунку індикатору ОР, а також розрізненні
графиків позитивного (P) та негативного (N) настрою,
тоді формула отриманого, таким чином, індикатору
ІОА матиме наступний вигляд (2):

 ttt VVPIOA += −1  ; якщо Pt >Pt-1, IOA N = 0  

ttt VVNIOA += −1
; якщо Pt < Pt-1, ІОА Р = 0 

 (2)

Розрахуємо індикатор ІОА для курсу акцій ВАТ
„Укрнафта” (рис.2).

Графік ІОА Р відображає позитивні настрої, ІОА
N — негативні, таким чином, як можна побачити з
рис. 2. протягом всього періоду дослідження можна
спостерігати перевагу негативних настроїв інвесторів,
але такий показник можна трактувати як перевагу на-
копичення цінного паперу над продажем, тобто, неба-
жання власників продавати свій актив. Це дозволяє
зробити висновок, що власники навпаки, убачали по-
зитивні тенденції стосоно динаміки курсу акцій, звідси
й переоцінка вартості акцій у розмірі близька 28% , яка
була попередньо виявлена автором за допомогою інди-
каторів МАСD, KRI, RSI, тощо. У грудні 2008 р., та-
кож, можна спостерігати перевагу ІОА N над IOA P,
тобто, це свідчить про те, що, або власники не хотіли
продавати, або інвестори не хотіли покупати актив. Але,
судячи із зростаючої динаміки курсу акцій можна зро-
бити висновок про дефіцит активу на ринку, та таким
чином, висунути гіпотезу про переоцінку активу на-
прикінці 2008 р. та його подальше падіння протягом
всього першого кварталу 2009 р. [4].

Попередніми дослідженнями було встановлено
циклічність динаміки курсу акцій ВАТ „Укрнафта” із
циклом 13 тижнів, тобто — квартальну.
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Рис. 1. Динаміка курсу акцій ВАТ „Укрнафта” та індикатору ОР
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Розрахуємо вартість акцій на 01.04.2009 р., змен-
шимо вартість акцій ВАТ „Укрнафта” наприкінці 2008 р.
(113,00 грн.) на 28%. Розрахована вартість складає
81,36 грн., а фактична 86, таким чином, помилка скла-
дає 4,64 грн., або 5,4%.

Аналізуючи рис. 2 можна виділити 4 точки, в яких
індикатор ІОА надає чіткій сигнал про зміну тенденцій:

1 точка — липень 2006 р., песимістичні настрої
інвесторів триватимуть до середини вересня 2006 р.;

2 точка — листопад 2006 р., спад на ринку спо-
стерігався до березня 2007 р.;

3 точка — листопад 2007 р. — сигнал прийшов
із запізненням, бо реальний спад на ринку панував
вже з липня 2007 р., але це свідчить про те, що реаль-
ну загрозу обвалу курсу акцій інвестори відчули лише
восени. Це досить сильний сигнал, який супровод-
жувався трьома піками: у листопаді 2007 р., лютому
2008 р. та у квітні 2008 р. Остання була найпотужні-
шою та вирішальною у подальшому падінні курсу аж
до кінця 2008 р.

4 точка — листопад 2008 р., точка позитивних
зворушень у напрямку зростання ринку, та сигнал на
зростання курсу протягом грудня 2008 — січня
2009 рр. Як бачимо з рис 2, зростання курсу акцій у
грудні відбулось та становило близько 25%.

На підставі наведеного графічного аналізу мож-
на зробити висновок про адекватність запропонова-
ного індикатору та ефективність його використання.

Таким чином використання індикатору ІОА ви-
рішує одразу дві проблеми: проблему відносності інди-
катору ОР Р. Віккофа та проблему мультиколеніарності
групи індикаторів при здійсненні технічного аналізу.
Використання його разом з іншими індикаторами
різного характеру дозволить зробити різносторонній
аналіз динаміки ринку або динаміку курсу окремого
цінного паперу Але, зауважимо, що якщо, наприклад,
аналітику потрібно оцінити настрій інвесторів наприкінці
місяця у порівнянні з початком, то в цій ситуації без-
перечно варто використовувати індикатор ОР Вікко-
фа, який надає інформацію стосовно конкретної дати.
Індикатор ІОА надасть в цьому випадку інформацію
стосовно динамічних змін протягом цього періоду. Із
цього робимо висновок про доцільність використання
індикатору ОР у довготермінових інвестиційних стра-
тегіях, а індикатору IOA в реалізації спекулятивних
торгівельних стратегій.

Література
1. Швагер Дж. Технический анализ: Полный

курс. — 2-е издание. — „Альпина Бизнес Букс”, 2005.

Рис. 2. Графіки ІОА для курсу акцій ВАТ „Укрнафта”
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Нагай І. В. Використання технічних індика-
торів оптимізму/песимізму інвесторів для
здійснення прогнозів динаміки фондового ринку

У статті наведена розробка індикатору оптимізму/
песимізму інвесторів фондового ринку. Висвітлено про-
цедуру здійснення прогнозу динаміки ринку на базі по-
ведінки інвесторів у попередні періоди та з урахуванням
їх настрою. Вирішено проблему впливу значень базис-
ного періоду на результати досліджень. Завдяки описа-
ним удосконаленням, отримано можливість використання
більш гнучкого підходу до вибору методів прогнозу.

Ключові слова: Інвестор, фондовий ринок, цінні па-
пери, індикатор, прогноз динаміки, курс, вартість, акція.

Нагай И. В. Использование технических инди-
каторов оптимизма/пессимизма инвесторов для осу-
ществления прогнозов динамики фондового рынка

В статье приведена разработка индикатора опти-
мизма/пессимизма инвесторов фондового рынка.
Описана процедура осуществления прогноза динами-
ки рынка на базе поведения инвесторов в предыду-
щие периоды и с учетом их настроений. Решена про-
блема влияния значений базисного периода на резуль-
таты исследований. С помощью описанных усовер-
шенствований получена возможность использования
более гибкого подхода к выбору методов прогноза.

Ключевые слова: Инвестор, фондовый рынок,
ценные бумаги, индикатор, прогноз динамики, курс,
стоимость, акция.

Nagay I. Implementation of OP technical
indicators for dynamic of stock market forecasting

There is development of OP indicator given in the
article. The procedure of making forecasts of stock
market dynamics on the base of investors’ behavior in
previous periods gets the description. The influence
problem of basis period value on researching results is
resolved. With the help of described improvements, the
opportunity of more flexible using approach to the
forecasting choice method is get.

Key words: Investor, stock market, securities,
indicator, dynamics forecast, rate, value, share.
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Постановка проблеми. Головним уроком, який
дала економіці практика формування нових ринкових
відносин, полягає в тому, що чинник інституційного сере-
довища є надзвичайно важливим. Його ігнорування істотно
обмежує можливості науки у формуванні адекватних уяв-
лень про економічну реальність. Очевидно, засвоєння цього
уроку в наукових колах економістів на пострадянському
просторі й стимулювало багатьох із них до активного ово-
лодіння досягненнями інституційного напряму і проведен-
ню численних досліджень з цієї проблематики.

Ринкові перетворення в українській економіці та її
входження до світового економічного простору надали
нової якості і процесу розвитку вітчизняного фінансово-
го сектора. За цих обставин його аналіз дозволяє сфор-
мулювати висновок про необхідність послідовної інсти-
туціоналізації цього сектора економіки. Величезну роль
відіграє інституційне середовище, яке сприятиме ефек-
тивному функціонуванню фінансових корпорацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми інституційної складової фінансового розвитку
не є новими для економічної науки. У вітчизняній і
зарубіжній літературі існує велика кількість праць при-
свячених дослідженню на зазначену тематику. Ваго-
мий внесок у розвиток інституційних ідей зробили
Дж. Бьюкенен [1], М. Вебер, Т. Веблен, О. Вільямсон
[10; 11], Л. Девіс [17], Т. Еггертсон, Р. Коуз, Д. Норт
[7; 17], Дж. Окслі [22], Дж. Ходжсон та інші. Аналі-
зові інституційного середовища в перехідній економіці
присвячені дослідження  закордонних учених
А. Аслунда, В. Вольчика, М. Дерябіної [3], Р. Капе-
люшнікова [4], С. Кірдіної, Г. Клейнера, Я. Корнаї,
Я. Кузьмінова, Ю. Латова, Р. Нурєєва, А. Олейника
[8], В. Полтеровича, В. Радаєва, А. Скоробогатова [9],
В. Тамбовцева, А. Шастітка та інших. Серед українсь-
ких учених ґрунтовні дослідження різних аспектів
інституційного середовища провели О. Амоша,
С. Архієреєв, З. Варналій, З. Ватаманюк, Т. Гайдай,
А. Гальчинський, В. Геєць, А. Гриценко, В. Дементьєв,
М. Долішній, В. Кредісов, В. Лагутін, А. Чухно [12],
О. Яременко [13] та інші.

Невирішені раніше частини проблеми. Не зва-
жаючи на значні наукові здобутки і можливості інститу-
ціоналізму, в економічній літературі не зустрічається ком-
плексне дослідження інституційного середовища фінан-
сового сектора України. Розрізнено аналізуються інсти-

туційні чинники розвитку суб’єктів цього сектору еко-
номіки. Покищо відсутній системний аналіз становлення
інституційного середовища фінансового сектору з ура-
хуванням впливу глобалізаційних процесів. Недостат-
ньо вивчені й інші аспекти проблеми.

Мета статті полягає у висвітленні сутності інсти-
туційного середовища з погляду різних концепцій
інституціоналізму, запропонуванні власного підходу
щодо сутності інституційного середовища фінансово-
го сектора, його класифікації, функцій, а також інсти-
туційного забезпечення фінансового сектора.

Виклад основного матеріалу. Дослідження інсти-
туційного середовища в концепціях інституціоналістів
розвиваються у кількох напрямах. Так, теорія суспіль-
ного вибору вивчає інституційне середовище діяльності
індивідів і організацій у суспільному секторі та акцентує
увагу на витратах, що пов’язані з діяльністю держави
(економіка бюрократії, пошук політичної ренти тощо).
Економічна теорія трансакційних витрат розглядає вплив
інституційного середовища на витрати, що пов’язані з
укладанням контрактів і функціонуванням інституцій. У
рамках теорії прав власності досліджується інституційне
середовище економічних організацій, причому акценти
зміщуються на одержання виграшу від чіткої специфі-
кації прав власності. Теорія контрактів також дозволяє
аналізувати вплив інституційного середовища на проце-
си укладання і виконання контрактів. У цьому випадку
домінуючими є „правила гри”, що базуються на фор-
мальних (конституційних) правилах.

Теорія організацій хоча і відрізняється від інших
напрямів, отримала свою назву завдяки ідеям О. Віль-
ямсона. Так, на його думку, „інституційне середовище
— це правила гри, що визначають контекст, в якому
відбувається економічна діяльність” [11, с. 38] і „це ос-
новні політичні, соціальні і правові норми, які є базою
для виробництва, обміну і споживання” [10, с. 5]. Под-
ібного підходу дотримується і Дж. Окслі, який вважає,
що інституційне середовище необхідно трактувати як
набір політичних, економічних, соціальних і юридичних
(законних) погоджень, що встановлюють підстави для
виробництва і обміну [22], тобто вводить до цього сере-
довища економічні правила, але виключає споживання.

Прихильники теорії суспільного вибору і теорії
прав власності також вважають, що інституційне сере-
довище є фундаментальними політичними, соціальни-
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ми і юридичними правилами, в рамках яких протіка-
ють процеси виробництва і відтворення (конституційне
право, виборче право, майнове право, контрактне пра-
во тощо), тобто зводять його здебільшого до предмета
дослідження юриспруденції. Такий підхід простежується
і у працях російських та українських дослідників [2; 3;
9], що можна пояснити розповсюдженим у літературі
визначенням інституційного середовища, запропонова-
ним Л. Девісом і Д. Нортом, які трактують його як „су-
купність основоположних політичних, соціальних і ба-
зових правових норм, що регулюють економічну і по-
літичну діяльність (правила, що регулюють вибори, виз-
начають права власності і контрактні права є приклада-
ми базових таких правил” [17, с. 133].

З урахуванням того, що інституційне середовище
здебільшого трактується як формальні правила або нор-
ми, дослідниками з метою пояснення поведінки фірм і
постійності їх стратегій у визначених умовах „інститу-
ційних матриць” був уведений комплекс бюрократич-
них і політичних процесів, які заважають фірмам адап-
туватись в існуюче інституційне середовище (К. Олі-
вер [21], П. ді Маджіо і В. Пауелл [23], Дж. Гамільтон і
Н. Біггарт [18] та ін.). Зв’язок стратегії фірми, як по-
хідної від інституційного середовища, проілюстровано
в працях К. Ендрюса [15] і К. Хофера [19]. К. Барлет і
С. Хошал [16] на прикладі європейських мультинаціо-
нальних компаній довели, що стратегії поведінки фірми,
які вибудовані з одним „набором” інституційного сере-
довища, стають неефективними з іншим.

Інший підхід знаходимо у О. Вільямсона, який зап-
ропонував трирівневу модель дослідження, де перший
рівень представлено індивідами (економічними агента-
ми), а другий — інституційними узгодженнями (дого-
ворами між суб’єктами господарювання, які визнача-
ють способи кооперації і конкуренції), інституційне се-
редовище виступає як третій рівень, що взаємодіє з пер-
шими двома. Услід за Л. Девіcом і Д. Нортом [17],
О. Вільямсон пропонує розрізняти інституційне середо-
вище (інституційне оточення — institutional environment)
і інституційну впорядкованість (institutional arrangement)
[11]. Щодо останньої, то вона відображає сукупність
прав, які формально закріплені в контрактах, а також у
численних неформальних угодах і механізмах підтри-
мання репутації. Інституційна впорядкованість має за-
безпечувати єдині правила і механізми, які дозволяють
вносити зміни у закони або систему контрактів. Про її
наявність свідчить, зокрема, довіра всіх учасників фінан-
сової діяльності до укладених контрактів. Оскільки такі
угоди укладаються добровільно в індивідуальному по-
рядку, то інституційна впорядкованість являє собою,

передусім, результат зміцнення нових етичних і право-
вих норм фінансових відносин.

На думку А. Олєйніка, інституційне середовище
(економічна конституція, інституційна структура еконо-
міки, інституційні рамки) — характеристики зовнішньо-
го середовища, які є значущими для економічної діяль-
ності, сукупність цінностей, формальних і неформаль-
них норм, що впливають на співвідношення стимулів у
діяльності і обумовлюють досягнення мінімальної згоди
між людьми [8]. І як зазначає Р. Капелюшніков, „було б
помилкою протиставляти формальні і неформальні інсти-
туції за принципом „або-або”… в ефективно працюючій
інституційній системі вони не виключають, а швидше,
доповнюють одна одну (при цьому базовий рівень зав-
жди складають неформалізовані відносини та імпліцитні
контракти) [4, с. 139]. Такої позиції дотримується і ака-
демік А. Чухно: „…формальні інститути як найбільш за-
гальні і принципові з точки зору функціонування і роз-
витку економіки визначають характер неформальних
інститутів. Проте результат впливу неоднозначний. Якщо
правові норми відбивають потреби практики, то вони
впливають на неформальні інститути, щоб останні, у свою
чергу, відповідали потребам практики. І навпаки, якщо
формальні інститути мають вади, то це негативно впли-
ває на неформальні інститути, сприяючи посиленню їхньої
невідповідності формальним інститутам [12, с. 5].

Класичні теоретичні концепції Т.  Веблена, Д. Нор-
та і Ф. фон Хайєка і  багатовіковий історичний досвід
доводять, що еволюція економічних, в т. ч. і фінансових
систем, завжди визначається тим або іншим співвідно-
шенням формальних правил і неформальних норм, а та-
кож характером їх змін. Отже, за будь-яких реформ по-
трібно передусім враховувати принцип так званої комп-
лементарності інституцій [14], тобто інституції доповню-
ють одна одну і бажаний економічний ефект досягається
тільки на основі взаємопов’язаних інституційних змін.
Зауважимо, що формальні правила можуть змінюватись
буквально „за одну ніч” (зміна конституції і нормативно-
правових актів, судові рішення тощо), а неформальні
складають міцне „ядро” інституцій і з важко піддаються
змінам. Останні визначають характер дій громадян, фінан-
сових установ, органів-регуляторів і не випадково но-
сять назву „рутина” 1.

Вищезазначене дозволяє стверджувати про акту-
альність і значущість вивчення інституційного середо-
вища фінансового сектора з усією різноманітністю пра-
вил і норм, оскільки воно визначає вектор розвитку
фінансових інститутів і фінансової системи у цілому.

Інституційне середовище фінансового сектора
економіки — це сукупність політичних (юридичних) і

1 Термін «рутина» відносно інститутів означає нормальні і передбачувані зразки поведінки. При цьому рутина визначає
раціональне, але лише можливу поведінку, тоді як на реальну поведінку окрім рутин чинить і оточуюче середовище. Принципо-
во важливо те, що саме рутинами керуються інститути за вибору стратегії розв’язання проблем
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Інституційне середовище фінансового сектора  
 

Неформальні (традиційні) 
норми 

- наслідувані генетично; 
- надбані, що передаються 
через культуру; 
- освіта і грамотність 
дорослого населення; 
- релігія; 
- соціальна адаптація 
населення; 
- професійна самосвідомість; 
- господарська етика; 
- тривалість життя. 

Політичні (юридичні) 
правила 

 

Економічні правила 

- якість державних інститутів; 
- нормативно-правова база у 
сфері фінансового сектора; 
- контроль над дотриманням 
правил; 
- введення санкцій щодо 
фінансових інститутів, що не 
дотримуються правил; 
- свобода ведення бізнесу; 
- ступінь інтервенції держави у 
фінансовий сектор; 
- прозорість дій уряду; 
- право власності. 
 

- ефективність банківської 
системи; 
- рівень розвитку технологій; 
- податкова політика; 
- рівень розвитку корупції; 
- рівень зарплат і цін; 
- торговельна і біржова 
політика; 
- монетарна політика; 
- рівень грошових потоків та 
іноземних інвестицій; 

-  тіньовий сектор; 

- частка країни у глобальному 
притоку прямих інвестицій / 
частка країни у глобальному 
ВВП.  

Інституційне забезпечення фінансового сектора 

Ю. М. Коваленко

економічних правил, неформальних (традиційних)
норм, що формують умови для фінансової діяльності,
структурують її і є фундаментальною передумовою
перетворень у фінансовому секторі (рис. 1).

Пропонуючи неформальні (традиційні) норми,
політичні (юридичні) і економічні правила у складі
інституційного середовища, ми дещо відхилились від
загальноприйнятого підходу. Традиційні (неформальні)
норми мають глибоке історичне коріння в житті наро-
ду, пов’язані зі стереотипами поведінки, що притаманні
суспільству, і у підсумку найбільше впливають на мат-
рицю розвитку фінансового сектора; політичні (юри-
дичні) правила встановлюють ієрархічну структуру
суспільства, механізм прийняття рішень і найбільш
важливі характеристики контролю за фінансовою
діяльністю. Вони базуються на взаємному дотриманні
зобов’язань між державою і домогосподарствами,
фінансовими інститутами між собою, між фінансови-
ми інститутами і домогосподарствами тощо; еко-
номічні правила визначають форми організації і функ-
ціонування фінансових інститутів, в рамках яких фінан-
сові установи укладають інституційні угоди і прийма-
ють рішення про використання грошових ресурсів.

Структуризація інституційного середовища фінан-

сового сектора може бути реалізована за просторо-
вою і функціональною ознаками.

З погляду просторової ознаки можна виділити такі
інституційні середовища, в яких розгортається
діяльність фінансових інститутів: глобальне інституц-
ійне середовище, що визначає процеси у світовому
фінансовому секторі; макроінституційне — процеси
на рівні національного фінансового сектора (норма-
тивно-правова база, національні і загальнодержавні зви-
чаї і ментальність, організаційні структури та інституції,
які забезпечують реалізацію інституційних чинників в
економіці країни); мікроінституційне — діяльність
фінансових інститутів і їх взаємозв’язок (система кон-
трактних відносин, зовнішній аудит фінансових кор-
порацій, інкасація, рейтингові агентства, освіта у фінан-
сових корпораціях, фірми, які гарантують безпеку
фінансової діяльності, структура управління, посадові
обов’язки, розпорядок дня, режим праці і відпочин-
ку), наноінституційне — прийняття рішень окремими
клієнтами фінансових інститутів.

З позицій менеджменту у сфері фінансового сек-
тора можна виділити зовнішнє середовище (макроеко-
номічне середовище і ступінь інтегрованості у світовий
економічний простір; обсяг валових інвестицій; інсти-

Рис. 1. Складові інституційного середовища фінансового сектора
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туційні бар’єри; механізми виникнення фінансових інно-
вацій; політична система, а також співвідношення пол-
ітичних сил і партій), середовище найближчого оточен-
ня (доступність інформації про наявні альтернативні пра-
вила і норми, цінність нових інституцій з погляду фінан-
сових інтересів, витрати на моніторинг) і внутрішнє се-
редовище (вплив груп фінансових інтересів, зміни в по-
ведінці домогосподарств, ступінь активності суб’єктів
господарювання, чинний порядок зміни інституцій у
фінансовому секторі, фінансові стратегії, ступінь відпо-
відності нової інституції соціально-культурному середо-
вищу). Оскільки всі ці середовища мають функціональні
відмінності у впливі на діяльність фінансового інституту,
кожне з них, у рамках інституціоналізму, може бути пред-
ставлене власною системою інституцій, яка є підсисте-
мою загального інституційного середовища економіки.

Найважливішими інституціями, що формують
зовнішнє інституційне середовище фінансового сек-
тора в сучасних умовах, є:

— інституція права, що регламентує правові взає-
мовідносини у сфері фінансового сектора (сюди ж
можна віднести і інституцію права власності);

— інституція фінансового ринку, що регламен-
тує взаємодії, що виникають між агентами в процесі
купівлі-продажу фінансових активів;

— інституція податків, що визначає взаємовід-
носини між фінансовими інститутами і державою, які
виникають за справляння податків і зборів;

— інституція суспільного вибору, що регулює
процес прийняття макроекономічних рішень в умовах
представницької демократії;

— інституція освіти, що має в сучасному фінан-
совому секторі статус антикризового фактора;

— інституція зовнішньоекономічних відносин, що
регулює процеси взаємодії вітчизняних фінансових
інститутів зі світовою фінансовою системою.

Інституційне середовище найближчого оточення
фінансового інституту також відчуває вплив того ж само-
го зовнішнього інституційного середовища, тобто фор-
мальних і неформальних інституцій. Однак відносно до
цього середовища фінансовий інститут займає активну
позицію, в тому сенсі, що діяльність цього інституту спро-
можна чинити вплив на інституційну структуру середови-
ща найближчого оточення, змінюючи її виходячи із своїх
власних цілей. Взаємодія з партнерами регламентується
інституцією контракту. Приймати суспільні рішення в інте-
ресах зацікавленої меншості дозволяє інституція лобію-
вання, яка набула в Україні вражаючих масштабів.

Як зазначає Г. Клейнер, „практично кожна орган-
ізація володіє власними специфічними культурними і
функціональними „мікроінститутами”, комплекс яких
можна ідентифікувати за допомогою найменування даної
організації” [5, с.18-19]. Вказаний комплекс інституцій
визначає внутрішнє інституційне середовище фінансо-

вого інституту. Внутрішні інституції останнього пов’я-
зані зі стратегічними задачами, місією і профілем діяль-
ності, які визначають призначення і роль цього фінан-
сового інституту у фінансовому секторі і економіці за-
галом. Внутрішнє інституційне середовище фінансово-
го інституту, включаючи формальну і неформальну скла-
дову, є основою його корпоративної культури.

Формальні правила інституційного середовища доз-
воляють поставити питання про інституційне проектуван-
ня фінансового сектора і обмінів у ньому. У цьому сере-
довищі істотними є аспекти впливу держави на ринкові
угоди, а також визначення оптимальних напрямів та інтен-
сивності державного впливу. У сучасних умовах роз-
витку економіки до нових функцій держави можна відне-
сти функції гарантування інституційного середовища (за-
конодавча реформа, регулювання державного апарату,
самообмеження держави, становлення громадянського
суспільства), стратегічної участі у фінансових операціях
(виконання функцій стратегічного інвестора, формуван-
ня структури фінансового сектора) і корегування функ-
ціонування фінансового сектора (надання підтримки сек-
тору, формування і розподіл державних інвестицій, про-
ведення фінансової політики, встановлення санкцій) тощо.

Одним із найважливіших чинників генерування
інституційних диспропорцій в економіці України є
відсутність належної координації розвитку фінансового
сектора економіки через його „розтягування” та сфери
впливу декількох регуляторів — Національного банку
України, Державної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку і Державної комісії з регулювання ринків фінан-
сових послуг. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне
забезпечити в Законі України „Про Кабінет Міністрів
України” відповідну норму щодо включення до складу
цього органу посади віце-прем’єра з питань розвитку
фінансового сектора, головним завданням якого має
стати координація діяльності усіх державних органів, що
здійснюють регуляторну політику у сфері фінансового
сектора, з гарантуванням невтручання до компетенції цих
органів, визначеної чинним законодавством.

Отже, з одного боку, інституційне середовище
фінансового сектора створює умови для вибудовування
взаємодій фінансових корпорацій з іншими акторами з
приводу залучення грошових коштів і розміщення їх на
фінансовому ринку; змінюючись у часі, детермінує по-
ведінку фінансових корпорацій, створюючи соціокуль-
турні передумови, інституційні і регулюючі структури, які
впливають на процес прийняття рішень. З іншого боку,
інституційне середовище саме є „заручником” акторов
фінансової діяльності і може змінюватись під впливом
різних „груп” інтересів, наприклад саморегулівних орган-
ізацій та інших об’єднань. Можна припустити, що чим
більше формалізовані відносини всередині таких груп,
тим сильніший вплив вони чинять на інституційне сере-
довище фінансового сектора.
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Найбільш повно сутність інституційного середо-
вища фінансового сектора розкривається у викону-
ваних ним функціях:

1) регулюючій — забезпечення сталого функціо-
нування фінансового сектора економіки через розроб-
ку нормативно-правової бази, що регламентує діяльність
фінансових корпорацій, встановлення вимог і обмежень
щодо їх діяльності, надання рекомендацій;

2) контролюючій — проведення перевірок фінан-
сових корпорацій з метою дотримання вимог чинного
законодавства, запобігання виникненню кризових си-
туацій в їх роботі;

3) регламентуючій — формування структури і
ієрархії управління у фінансовій корпорації, делегу-
вання повноважень певним категоріям працівників і
визначення орієнтирів їх діяльності;

4) інформаційній — надання домогосподарствам
і корпораціям не фінансового сектора доступу до інфор-
мації щодо діяльності корпорацій фінансового сектора;

5) захисній — забезпечення безпеки фінансової
діяльності та захист інтересів інвесторів;

6) стимулюючій — стимулювання ефективної взає-
модії фінансового сектора з іншими секторами економіки.

Наведені функції безпосередньо пов’язані з інсти-
туційним забезпеченням фінансового сектора — су-
купністю державних і недержавних інституцій, які за-
безпечують наявність правових, організаційних і еко-
номічних умов, необхідних для провадження і розвитку
фінансових операцій. Воно включає такі елементи:

1. Правова основа, до якої можна віднести такі
основні акти законодавства: Конституцію України, Гос-
подарський кодекс, Цивільний кодекс, Закони України
„Про банки та банківську діяльність”, „Про Національ-
ний банк України”, „Про страхування”, „Про інститути
спільного інвестування (пайові та корпоративні інвес-
тиційні фонди)”, „Про недержавне пенсійне забезпечен-
ня”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про фінан-
сові послуги і державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг”, „Про інвестиційну діяльність”, „Про ре-
жим іноземного інвестування” тощо;

2. Суб’єкти: а) представницькі органи влади: Вер-
ховна Рада України; Верховна Рада АР Крим; б) вико-
навчі органи влади: Кабінет Міністрів України, Рада
міністрів АР Крим; в) головні та спеціально уповнова-
жені центральні органи виконавчої влади у сфері фінан-
сової діяльності: Міністерство фінансів, Національний
банк, Державне казначейство, Державна податкова
адміністрація, Державна митна служба, Державна ко-
місія з регулювання ринків фінансових послуг, Дер-
жавна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Фонд
державного майна; г) дорадчо-консультативні органи
при Президентові України: Координаційна рада з питань
функціонування ринку цінних паперів в Україні; Кон-
сультативна рада з питань іноземних інвестицій в Ук-

раїні; Національна рада з питань адаптації законодав-
ства України до законодавства Європейського Союзу
тощо; д) окремі наукові, громадські та професійні уста-
нови, організації та проекти у сфері фінансового секто-
ра: Національна академія наук України, Український
інститут розвитку фондового ринку України, Українсь-
ка Асоціація Інвестиційного Бізнесу, Професійна асо-
ціація реєстраторів та депозитаріїв, Асоціація „Українські
фондові торговці” тощо; е) фінансові корпорації, ство-
рені відповідно до спеціального законодавства:

3. Розвиток інституційного середовища у сфері
фінансового сектора, що включає заходи, спрямовані,
зокрема, на удосконалення інституційної складової
фінансової діяльності в Україні. Його реалізації сприя-
тиме реалізація державних програм, передусім: Стра-
тегії економічного і соціального розвитку України на
2004-2015 рр.; Стратегії розвитку фінансового сектора
до 2015 р; Стратегії розвитку пенсійної системи; Ос-
новних напрямів розвитку фондового ринку на 2005-
2010 рр.; Концепції розвитку страхового ринку до
2010 р.; Програми розвитку інвестиційної діяльності на
2002-2010 рр.; Програми „Інвестиційний імідж Украї-
ни”; Концепції державної цільової економічної програ-
ми модернізації ринків капіталу в Україні; Стратегічних
напрямів та завдань щодо залучення міжнародної техн-
ічної допомоги і співробітництва з міжнародними фінан-
совими організаціями на 2009-2012 рр.

Висновки. Фінансовий сектор має стати об’єктом
стратегічного управління в рамках економічної політики
держави і розглядатись як похідна управління економіч-
ним розвитком України на довгострокову перспективу.
Отже, основним критерієм розвиненості фінансового
сектора України, так само, як інших секторів економіки,
є стабільність інституційного регулювання, тобто спро-
можність виконувати функції регулювання впродовж
тривалого часу. Більш того, на значення часу для ста-
більності інституцій та їх ефективності звернув увагу ще
Дж. Бьюкенен у своїй нобелівській лекції. Його ідея „кон-
ституції економічної політики” полягала саме у тому, щоб
створити такі „правила гри” в економіці і, зокрема, на
фінансових ринках, які будуть залишатись стабільними
навіть після того, які зміниться кілька поколінь людей.
Це і має забезпечити стабільність правил обміну і укла-
дання угод” [1, с. 112-113]. Сьогодні потрібно зважати і
на фінансову глобалізацію, яка дає новий поштовх роз-
витку фінансовому сектору, призводить до формування
світового фінансового ринку і його інституційних інно-
вацій. Від того, яким буде інституційне середовище фінан-
сового сектора України, буде залежати швидкість вхо-
дження економіки країни до світового економічного про-
стру та ефективність реформ у цілому.
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Коваленко Ю. М. Сутність інституційного се-
редовища фінансового сектора економіки

Висвітлено сутність інституційного середовища
з погляду різних концепцій інституціоналізму, запро-
поновано авторський підхід щодо сутності інституцій-
ного середовища фінансового сектора, його класи-
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фінансового сектора.
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Отображена сущность институциональной сре-
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лизма, предложен авторский подход к сущности ин-
ституциональной среды финансового сектора, ее клас-
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Постановка проблеми. Суттєвість діагностики вза-
галі та фінансової діагностики, зокрема, постійно ціка-
вила як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, вони нео-
дноразово зверталися до неї. Так вже у словниках
А. М. Прохорова [1, 392], С. Ожегова [2, 164] ми зна-
ходимо визначення діагностики як вчення про постанов-
ку діагнозу, але вперше термін діагностика в розумінні
„економічна діагностика” ми знаходимо у наукових пра-
цях російських вчених М. І. Баканова, О. Д. Шеремета
та українських вчених М. І. Скворцова [3, 9].

Значного розвитку діагностика набула в 80-х ро-
ках 20 століття, за тих часів були обґрунтовані нові
підходи до вивчення економіки підприємства: І. М. Си-
роєжкін запропонував методику аналізу для різних
господарюючих суб’єктів; Д. Стоянович — порівняль-
ний аналіз економічної діагностики на основі матриці
зростання показників, проф. Гарвардської школи
бізнесу Каплан привернула увагу на значимість по-
казників якості продукції, конкурентоспроможності,
гнучкості, надійності як складових діагностики умов
функціонування суб’єкта господарювання [3, 10].

У подальшому українські вчені Т. Д. Костенко,
Є. О. Підгора, В. С. Рижиков, В. А. Панков, А. А. Ге-
расимов та В. В. Ровенська виклали методику аналізу
і діагностики економіко-фінансового стану підприєм-
ства [4,], О. О. Гетьман, В. М. Шаповал особливу ува-
гу приділили здійсненню економічної діагностики
вітчизняних підприємств у конкурентному середовищі,
докладно розглянули методики діагностики конкурен-
тоспроможності продукції підприємства, ресурсного
забезпечення, виробничого потенціалу, управлінської
діяльності, а також послідовність проведення фінан-
сової діагностики [5].

Серед українських вчених, які займаються питан-
нями економічної діагностики можна відзначити і
М. Г. Чумаченка, Л. А. Костирко, І. А. Бланка,
О. С. Олексюка та інших.

У наш час інтерес до феномену „діагностика” не
вщухає і особливо підвищується в умовах існування
необхідності постійного слідкування за станом економі-
чної безпеки підприємств в кризовій ситуації, що скла-

лася в нашій державі. У цій роботі під станом економіч-
ної безпеки підприємств розуміється здатність підприє-
мства вистояти в умовах ринкової конкуренції та забез-
печити підприємством власну фінансову сталість. Неви-
падково, що в працях І. А. Бланка [6, 276] подається
сутність діагностики в якості початкової точки у системі
управління, а О. С. Олексюк [8, 276] розглядає її як про-
цес ідентифікації проблем при прийнятті рішень.

Зустрічаються й вислови іншого порядку: чи вар-
то проводити діагностику підприємства взагалі, а ще
більше суперечок визиває питання про вибір методу
діагностики: вертикальний аналіз, горизонтальний
аналіз, або ж метод коефіцієнтів [11].

Мета роботи. Не претендуючи та останню крап-
ку в суперечці, що йде на сторінках навчальної літе-
ратури, періодичного друку та в мережі Internet, ми
поставили перед собою завдання: провести досліджен-
ня основних характеристик трьох провідних у наш час
методів економічного діагностування, виявити серед
них найбільш оптимальний для прийняття рішення про
вибір методу діагностики та апробувати його на при-
кладі двох умовних підприємств в період глобальної
фінансової кризи.

Виклад основного матеріалу. Проведене нами
дослідження дозволяє стверджувати, що вчені, а та-
кож практики завжди приділяли увагу діагностиці ста-
ну суб’єктів господарювання, як в цілому, так до її
найважливіших аспектів: фінансової діагностики, оцін-
ки бізнесу, діагностики конкурентоспроможності, оцін-
ки економічної безпеки підприємства, конкурентного
середовища та ін.

На теренах підприємств США, досвіду Росії, Украї-
ни та інших держав СНД при проведенні фінансового
аналізу застосовуються різні методики, засновані на
джерелах фінансової звітності суб’єкта господарюван-
ня. Така інформаційна база методик особливо важлива
при формування ринкової інфраструктури та трансфор-
мації економіки, коли фінансовий стан підприємства стає
одним з найбільш важливих чинників його життєдіяль-
ності, особливо в умовах економічної кризи.

Учені виробили багато методів і показників, що
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застосовуються при проведенні діагностики, серед
яких найбільшого поширення у практичній діяльності
суб’єктів господарювання України набули: горизон-
тальний аналіз, вертикальний аналіз, аналіз із викори-
станням коефіцієнтів. Кожен із вказаних методів має
свій позитивний й негативний бік.

Найпростішим серед вище вказаних методів за
методикою розрахунку, а не за своєю сутністю, є гори-
зонтальний аналіз. Позитивним є те, що при розрахун-
ках абсолютних і відносних відхилень від фактичних
показників, що досліджуються, та відхилень від базис-
ного рівня можна отримати досить цінну інформацію
про фінансовий стан; виявити тенденції змін окремих
статей або їх груп, що входять до складу фінансової
звітності; обчислити базисні темпи зростання балансо-
вих статей і статей звіту про фінансові результати за
декілька періодів та при достатності часового інтервалу
спрогнозувати їх значення на перспективу.

Одночасно з позитивними горизонтальний аналіз
має й негативні посилання, які виявляють себе в пері-
од інфляції і значно знижують цінність інформації, що
є підґрунтям для його проведення. Уникнути негатив-
ного впливу цього методу частково, або повністю
можливо шляхом коригування показників, що аналі-
зуються, на індекс інфляції.

Доцільність проведення вертикального аналізу
вчені обґрунтовують таким чином [8, 18]:

— по-перше, переходом до відносних показників,
що дозволяє проводити міжгосподарські порівняння
результатів діяльності суб’єктів господарювання, які
відрізняються величиною ресурсів, що використову-
ються, та інших об’ємних показників;

— по-друге, згладженням негативного впливу
інфляційних процесів за допомогою відносних показ-
ників. Вплив інфляційних процесів можуть суттєво
викривити абсолютні показники фінансової звітності,
а отже ускладнити їх зіставлення в динаміці.

Крім того, в науковій літературі визнання отри-
мав „аналіз тренду”, або метод коефіцієнтів, який ши-
роко застосовується при проведенні фінансового ана-
лізу. При його застосуванні формалізовані критерії,
або коефіцієнти та показники розраховуються за
окремими формулами, а отримані значення аналізу-
ються як за абсолютною величиною, так і в динаміці,
визначаються тенденції їх руху (зростання або знижен-
ня), порівнюються з нормативними коефіцієнтами (ета-
лонами), даними за попередні періоди, середньоста-
тистичними показниками за галузями або по групі схо-
жих суб’єктів господарювання. Формалізованість та-
кого підходу полягає в тому, що значення розрахова-
ного показника (коефіцієнта), що розрахований,
свідчить про достатньо конкретний стан справ на
підприємстві.

З метою прийняття рішення про вибір методу діаг-
ностики нами поглиблено вивчені та осмислені
найбільш висвітлені в науковій та спеціальній літера-
турі показники діагностики підприємства. У процесі
дослідження було встановлено, що в економічній літе-
ратурі зустрічається багато коефіцієнтів і показників,
які можуть надавати характеристику окремим сторо-
нам фінансового стану діяльності підприємства. Так
в країнах СНД щодо діагностики фінансової сталості
підприємств використовуються групи коефіцієнтів,
запропонованих російськими вченими М. С. Абрюті-
ною та А. В. Грачевим, які ними об’єднані в п’ять груп
[12, 249]:

1. Коефіцієнти платоспроможності і фінансової
сталості.

2. Коефіцієнти кредитоспроможності підприєм-
ства і ліквідності його балансу.

3. Коефіцієнти оборотності.
4. Коефіцієнти, що характеризують фінансові ре-

зультати.
5. Коефіцієнти, на підставі яких прогнозують по-

тенційне банкрутство.
Найбільшого поширення в розвинутих ринкових

країнах набула п’ятифакторна модель Е. Альтмана, що
використовується в якості критерію при діагностиці
банкрутства фірм. Розроблена ще у 1968 році вона й
досі має широке застосування. За математичним
змістом модель Е. Альтмана — це функція від групи
показників, які характеризують економічний потенці-
ал підприємства та результати його роботи. Модель
Е. Альтмана, описана в науковій літературі, має такий
вигляд:

 54321 999,06,03,34,12,1 KKKKKZ ++++= ,      (1)

де  —Z інтегральний показник рівня погрози бан-
крутства („ Z — рахунок Альтмана”), коефіцієнти за
Альтманом відповідно характеризують:

 1K — характеризує структуру капіталу (відно-
шення робочого капіталу як різниці між оборотними
активами та короткостроковими зобов’язаннями до за-
гальної вартості активів суб’єкта господарювання) та
визначаються за формулою:
 

балансуПідсумок
язаннявзобооковіКороткострактивиПоточніК
′−

=1 ,(2)

 2K  — відображає рівень чистої прибутковості ви-
робництва (діяльності) та визначається за формулою:

 
балансуПідсумок

прибутокенийНерозподілК =2 ,        (3).

 3K — характеризує прибутковість основного таа
оборотного капіталу та визначається за формулою:

Р. М. Іванчук, О. А. Іванчук, В. В. Толстоп’ятов



100
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

 
пасивіввартістьатистичнаСередньост

прибутокБалансовийК =3 , (4).

 4К  — визначає структуру капіталу підприємстваа
та визначається за формулою:

 
капіталЗалучений

капіталувласноговартістьРинковаК =4 ,  (5).

 5K  — відображає оборотність активів (кількість
оборотів) та визначається за формулою:
 

активіввартітьатистичнаСередньост
реалізаціївідВиручкаК =5  . (6).

При значенні показника Z — рахунку Альтмана
до 1,8 вірогідність банкрутства дуже висока, якщо
показник коливається в межах від 1,81 до 2,7 —
вірогідність банкрутства висока, від 2,71 до 2,99
включно — банкрутство можливо, від 3 та вище —
банкротство маловірогідне [7, 496; 8, 140; 9, 140].

Не дивлячись на те, що метод Альтмана набув
значного поширення, спиратися на нього повною
мірою, на наш погляд, не слід, оскільки розраховані
коефіцієнти діагностики відображали навколишнє і
внутрішнє середовище фірм США та Європи, не вра-
ховуючи особливості функціонування суб’єктів гос-
подарювання в Україні. Тому, на нашу думку, метод
Альтмана в фінансовому аналізі необхідно застосову-
вати з врахуванням методів „Єдине правило фінансо-
вої стійкості функціонування підприємства”, а також
коефіцієнтів Бандурка [9, 55-64].

Для пояснення нашої пропозиції щодо викорис-
тання методів „Єдине правило фінансової стійкості
функціонування підприємства” та коефіцієнтів Бандур-
ка, викладемо їх аналіз.

1) сутність методу „Єдине правило фінансової
стійкості функціонування підприємства” відображаєть-
ся формулою:
 ТЗКЗКАОРОАCКП ТТТТТTТ >>>>>>> 100  , (%),  (7)

де: Тп — темп зростання прибутку;
ТСК — темп зростання власного капіталу;
ТОА — темп зростання оборотних активів;
ТОР — темп зростання об’єму реалізації (про-

дажів);
ТА — темп зростання активів;
ТЗК — темп зростання позикового капіталу;
ТТЗК — темп зростання поточного позикового

капіталу.
З формули видно, що нерівність виведена шля-

хом об’єднання двох нерівностей:
ТП > ТОП > ТА > 100%, та
 ТЗКЗКАОРОАCКП ТТТТТTТ >>>>>> ,       (8)

де темпи зростання довгострокового позикового та
поточного позикового капіталу повинні бути менши-
ми за 100%, тому що зростання цих показників більш
ніж на 100% треба розцінювати як кризовий стан на
підприємстві та негативне явище в цілому;

ТП, ТОП, ТА — темпи зростання прибутку, об’єму
продажів та активів підприємства в звітному періоді в
порівнянні з попереднім [9, 57].

З даних нерівностей видно, що суб’єкт господа-
рювання вважається фінансово стійким, якщо темпи
зростання показників ТОР,ТОА,ТСК, ТП, ТА перевищу-
ватимуть 100%, а ТЗК,ТТЗК будуть меншими ніж 100%.

2. Коефіцієнти Бандурка — один з методів діаг-
ностики економічної безпеки, але, на наш погляд, дані
коефіцієнти відображають також і фінансову стійкість
підприємства. Основні коефіцієнти Бандурка, а також
їх характеристика такі:

— показники фінансової стабільності:
а) коефіцієнт автономії:

 

Б

С

К
К

К
А

=  ,        (9)

де: КС — власний капітал;
КБ — балансовий підсумок капіталу.
Межове значення цього коефіцієнта дорівнює 0,5;

але чим ближче воно до одиниці, тим краще з погля-
ду безпеки;

б) коефіцієнт ефективності підприємництва:
 

А
К

К р
еф = ,       (10)

де Кр — „реальний капітал”, втілений в будівлях,
машинах, спорудах; він рівний основному капіталу за
мінусом зносу;

А — активи балансу.
Коефіцієнт характеризує забезпечення умов функ-

ціонування капіталу економічною інфраструктурою,
межове значення — 0,5. [9, 64]

Оскільки межове значення кожного з фінансо-
вих коефіцієнтів діагностики безпеки Бандурка скла-
дає 0,5, запишемо загальну формулу даних
коефіцієнтів, яка виглядатиме так:

 1=+ ефа КК  ,       (11)
де КА — коефіцієнт автономії
Кеф — коефіцієнт ефективності підприємництва.
Сума даних коефіцієнтів дорівнює 1, оскільки,

як вже наголошувалося вище, кожний з коефіцієнтів
має межове значення 0,5 це, по-перше, а, по-друге,
прирівнюємо нульову ліквідність даного комплексно-
го коефіцієнта до 100 %, тобто 1.

Розглянемо методику розробки методу Єдиної
системи нерівності коефіцієнтів.
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Щоб ввести рівняння 11 в метод фінансової діаг-
ностики українських підприємств, необхідно його ви-
користати як обмеження в системі нерівностей. Го-
ловною нерівністю в цій системі буде Z-рахунок ко-
ефіцієнтів банкрутства Альтмана.

Тоді система нерівностей прийме такий вид:
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Характеризуючи дану систему нерівностей слід
зазначити:

— по-перше, єдину нерівність коефіцієнтів фінан-
сової безпеки слід використовувати для коректування
Z-рахунку Альтмана (із врахуванням того, що, при зна-
ченні єдиної нерівності коефіцієнтів більшого ніж 1,
дане значення необхідно додати до значення Z-рахун-
ку Альтмана, а при значенні єдиної нерівності ко-
ефіцієнтів меншого ніж 1, — віднімати із значення Z-
рахунку Альтмана);

— по-друге, слід врахувати висновки досліджень
групи українських вчених під керівництвом Н. Коте-
левської про те, що наведене в Z-рахунку Альтмана
значення 2,7, — є граничним значенням стабільності
українського підприємства;

— по-третє, коефіцієнт 0,45, введений в систе-
му нерівностей з метою уникнення мультиплікацій-
ного ефекту. Згідно визначення Кейнса [7, 501], якщо
розглядати нерівність Z-рахунку Альтмана як агре-
гатну величину, а єдину нерівність коефіцієнтів як
структурну частину, яка впливає на агрегатну вели-
чину, і врахувати ту обставину, що єдина нерівність є
обмеженням Z-рахунку, то можна стверджувати, що
в даній системі нерівностей присутній ефект мульти-
плікатора.

Звісно, що коефіцієнт мультиплікатора це є відно-
шення агрегатної величини до структурної частини, а
визначення агрегатної величини буде залежати від інтер-
валу коливань граничного значення дуже високої віро-
гідності банкрутства — 1,8 до граничного значення
високої вірогідності банкрутства — 2,7. Враховуючи
з визначення мультиплікатора:

1) Середнє значення інтервалу дорівнюється:
 

25,2
2
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,      (13)

де 1,8 — граничне значення дуже високої вірог-
ідності банкрутства;

2,7 — граничне значення високої вірогідності
банкрутства;

2,25 — середнє значення вірогідності .
2) коефіцієнт мультиплікатора буде дорівнюватися:
 2,25 2,25.

1
= =

Агрегатна величина
Структурна величина       (14)

Щоб уникнути мультиплікаційного ефекту, зна-
чення перед коректуванням Z-рахунку слід помножи-

ти на 0,45 (
 

25,2
1 ) (1 розглядаємо як граничний показ-

ник, який характеризує нульову ліквідність підприєм-
ства)

— по-четверте, слід наголосити, що корекція Z-
рахунку проводиться шляхом віднімання або додаван-
ня отриманого значення єдиної нерівності коефіцієнтів
(помноженого на 0,45) з отриманим значенням Z-ра-
хунку Альтмана.

Правильність даної гіпотези нами перевірено на
прикладі діагностики двох умовних суб’єктах госпо-
дарювання „А” і „Б” за період, що передував звітно-
му, щоб згодом перевірити динаміку розвитку підприє-
мства у звітному періоді. Інформаційною базою діаг-
ностики суб’єктів господарювання стануть форми
фінансової звітності — форма 1 (Баланс) і 2 (Звіт про
фінансові результати). В якості звітного періоду прий-
нято календарний рік.

За допомогою виконаних нами розрахунків
обґрунтуємо запропонований нами метод єдиної сис-
теми нерівностей коефіцієнтів.

Для цього:
1) продіагностуємо підприємства „А” і „Б” за

допомогою запропонованого методу системи нерівно-
стей. За нашими розрахунками (таблиця 1) загальний
коефіцієнт Z-рахунку складає для суб’єктів господа-
рювання „А” — 38,15, для „Б” — 31,58. Цей показ-
ник на 35,45 пункти більше ніж граничний показник
(38,15 — 2,7) для суб’єкта „А” і відповідно на 28, 88
(31,58 — 2,7) для „Б”. Це означає, що обидва суб’-
єкта сталі за своїм фінансовим станом.

2) за допомогою коефіцієнтів єдиної системи не-
рівностей уточнимо фінансовий стан фірм „А” і „Б”.
Значення єдиної нерівності коефіцієнтів складає 1,04.
Це на 0,04 пункти більше, ніж граничне значення (1,04
— 1,00) для підприємства „А” та на 0,06 менше для
підприємства „Б” (1,04 — 1,10). Отже, можна ствер-
джувати, що обидва суб’єкти функціонують без впливу
факторів зовнішнього середовища, автономно, але
працюють в агресивному середовищі. Враховуючи
ефект мультиплікатора 2,25 дані значення коефіцієнту
(38,15), додамо отриманий ефект 0,46 (1,04/2,25) Z-
рахунку Альтмана підприємства „А”.

Отримаємо значення 38,61, яке, спираючись на
значення таблиці коефіцієнтів банкрутства Z-рахунку
Альтмана (для українських підприємств) означає, що
підприємство знаходиться у зоні мінімальної загрози
банкрутства. Відносно підприємства „Б” додамо от-
риманий ефект 0,46 (1,04/2,25) Z-рахунку Альтмана
підприємства „Б”. Отримаємо  значення 32,04
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(31,58+0,46), яке, спираючись на значення таблиці
коефіцієнтів банкрутства Z-рахунку Альтмана (для ук-
раїнських підприємств) означає, що підприємство
„Б”, як і підприємство знаходиться у зоні мінімальної
загрози банкрутства, тобто покращують і без того не-
поганий прогноз фінансової стабільності приблизно 10-
13 рази.

3) щоб перевіримо отримані показники діагнос-
тики підприємств „А” і „Б”за допомогою розрахунків
щодо „Єдиного правила фінансової стійкості функці-
онування підприємства” зробимо  розрахунки
коефіцієнтів до формули „Єдине правило фінансової
стійкості функціонування підприємства” (таблиця 2)
та підставимо отримані результати розрахунків до фор-
мули „Єдине правило фінансової стійкості функціо-
нування підприємства”. Одержуємо 3 невірних не-
рівності з 7 наведених.

Для підприємства „А”:

  ТЗКЗКАОРОАCКП ТТТТТTТ >>>>>>> 100 =
41,5 < 107,2 < 113,8 > 83,6 < <108,5> 100 = 100 > 0
(%).

Для підприємства „Б”:
 ТЗКЗКАОРОАCКП ТТТТТTТ >>>>>>> 100 =

100 > 46,7 > 45,96 < 83,2 < 84,5< <100 = 100. < 269,4
(%)

Отже, можна стверджувати, що підприємства „А”
і „Б”, хоч і є зовнішньо фінансово сталими, однак у
подальшому можливо погіршення їх стану за такими
показниками, як збільшення прибутку, власного капі-
талу, зростання об’єму реалізації.

Тому робимо висновок, що підприємство, хоч і
є зовнішньо фінансово сталим, однак у подальшому
можливо погіршення його стану за такими показни-
кам, як збільшення одержання прибутку, збільшення
власного капіталу, зростання об’єму реалізації в по-
дальшому. Таким чином, ми уточнили висновки діаг-
ностики підприємства, заснованої на практичному
використанні методу системи нерівностей коефіцієнтів:
пофакторно (по кожному з коефіцієнтів) можна по-
мітити, що Z-рахунок Альтмана не повною мірою
відображає фінансовий стан Українського підприєм-
ства — це в черговий раз доводить той факт, що Z-
рахунок Альтмана розроблявся для діагностики
підприємств США та країн Європи. Тому до тих пір,
поки не буде проведена доробка Z-рахунку Альтмана
необхідно застосовувати Метод системи нерівностей
тільки з перевіркою його „Єдиним правилом фінансо-
вої стійкості функціонування підприємства”.

Висновки. Виходячи зі всього вищезазначено-
го, можна зробити висновок:

1. Не дивлячись на те, що метод Альтмана є най-

поширенішим, спиратися на нього повною мірою не
слід, оскільки Альтман розраховував коефіцієнти для
діагностики підприємств США та Європи, і тому при
діагностиці вітчизняних підприємств, на наш погляд,
необхідно даний метод зіставляти з такими методами,
як „Єдине правило фінансової стійкості функціонуван-
ня підприємства” та з коефіцієнтами Бандурка.

2. Для більш зручної і якісної діагностики фінан-
сового стану суб’єкта господарювання слід викорис-
товувати МЕТОД СИСТЕМИ НЕРІВНОСТЕЙ, в яко-
му основною нерівністю виступає Z-рахунок Альтма-
на, а виведена ЄДИНА НЕРІВНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТІВ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНДУРКА виступає в ролі
обмежень в системі нерівностей.

3. Значення Єдиної нерівності коефіцієнтів фінан-
сової безпеки має мультиплікаційний ефект, оскільки
згідно визначенню Кейнса, якщо розглядати нерівність
Z-рахунку Альтмана як агрегатну величину, а єдину
нерівність коефіцієнтів як структурну частину, яка
впливає на агрегатну величину, і врахувати те, що
єдина нерівність є обмеженням Z-рахунку, то можна
стверджувати, що в даній системі нерівностей при-
сутній ефект мультиплікатора.

4. Коефіцієнт мультиплікатора рівний 2,25
оскільки, згідно визначення, коефіцієнт мультипліка-
тора — відношення агрегатної величини до структур-
ної частини, тобто 2,25/1, (2,25 ми отримаємо при роз-
рахунку середнього значення інтервалу значень від ме-
жового значення дуже високої вірогідності банкрут-
ства — 1,8 до граничного значення високої вірогід-

ності банкрутства — 2,7, тобто 
 

25,2
2

7,28,1
=

+
.

5. При корекції Z-рахунку Альтмана, необхідно
враховувати, що при значенні єдиної нерівності ко-
ефіцієнтів більше, ніж 1, необхідно дане значення (з
врахованим коефіцієнтом мультиплікатора) додати до
значення Z-рахунку Альтмана, а якщо значення єдиної
нерівності коефіцієнтів менше ніж 1, то необхідно
віднімати із значення Z-рахунку Альтмана.

6. Провівши фінансову діагностику двох вітчиз-
няних підприємств, засновану на Методі системи не-
рівностей, було доведені всі припущення і тверджен-
ня щодо методу системи нерівностей.

7. Слід також відзначити, що нерівність Z-рахун-
ку Альтмана не зовсім коректно працює в умовах Ук-
раїнських економічних відносин. Тому необхідно
Метод системи нерівностей перевіряти за допомогою
„Єдиного правила фінансової стійкості функціонування
підприємства” і лише в комплексі застосовувати для
фінансової діагностики підприємства доти, поки не
буде допрацьована модель нерівності Z-рахунка Альт-
мана для Українських підприємств.
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Іванчук Р. М., Іванчук О. А., Толстоп’ятов В. В.
Фінансова діагностика кризового процесу за допо-
могою методу єдиної системи нерівностей
коефіцієнтів

У статті зроблена спроба виробки нового інстру-
ментарію діагностики, які б забезпечили управління
по відхиленням від прийнятих управлінських рішень,
із застосуванням економічних та математичних методів,
що їм відповідають. Викладені пропозиції щодо удос-

коналення інструментарію діагностики на підставі роз-
робленої авторами Єдиної системи нерівностей будуть
слугувати забезпеченню економічної безпеки окремих
суб’єктів господарювання.

Ключові слова: діагностика, економічна діагнос-
тика, фінансова діагностика, Ζ -рахунок Альтмана,
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тов В. В. Финансовая диагностика кризисного про-
цесса при помощи метода единой системы нера-
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В статье сделана попытка выработки новых ме-
тодов инструментария диагностики, которые смогли
бы обеспечить управление по отклонениям от приня-
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темы неравенств для обеспечения экономической бе-
зопасности отдельных субъектов хозяйствования.
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Менеджмент

Для забезпечення стабільної та ефективної діяль-
ності колективу підприємства, внутрішньофірмове
регулювання заробітної плати необхідно орієнтувати на
підвищення якості трудового життя персоналу, підси-
лення його зацікавленості в досягненні максимальних
резервів праці та реалізації свого творчого потенціа-
лу. Це вимагає побудови відповідного механізму, що
забезпечував би, з одного боку, гарантований заро-
біток за виконання норми незалежно від результатів
діяльності підприємства, а с другого боку, ув’язував
б заробіток з індивідуальними та колективними резуль-
татами праці. Організація оплати праці на виробництві
має бути конкурентоспроможною відносно працівників,
що залучаються на підприємство і спрямованою на
забезпечення їх зацікавленості в збереженні трудових
відносин з підприємством [2].

За ринкових умов господарювання структура тру-
дових доходів працівників може бути багатокомпонент-
ною, але незважаючи на кількість складових компонентів
доходу основне місце в ній відводиться оплаті праці. Для
багатьох українських працівників вона на сучасному етапі
виступає не лише основним, але й єдиним джерелом
доходів. Враховуюче це, роботодавці в системі управлі-
ння персоналом віддають перевагу саме використанню
зарплатних важелів впливу на трудову поведінку, хоча
ці важелі не завжди є адекватними трудовим зусиллям
працівників та відповідними стратегії розвитку підприє-
мства, що призводить до появи кризових явищ у сфері
оплати праці. Таким чином, об’єктивно виникає не-
обхідність регулювання оплати праці шляхом створення
відповідного механізму на мікрорівні, тому що саме на
цьому рівні відбувається безпосереднє формування до-
ходів і працівників, і власників підприємств.

Завдання підприємства щодо регулювання заро-
бітної плати адекватного умовам ринкової економіки
полягає в тому, щоб норми винагороди за працю, що
об’єктивно встановлені вимогами відтворення робо-
чої сили і відображають рівень розвитку економіки і
адекватні їй суспільні відносини зв’язати з конкретни-
ми показниками, що характеризують трудову діяльність
працівника і визначаються технікою, технологією,
організацією виробництва і праці [3].

Російський економіст Б. Г. Мазманова обґрунто-
вує доцільність створення на підприємствах механізму
управління оплатою праці [4], а не її регулювання. Не
ставлячи під сумнів доцільність керованості процесів
визначення розміру заробітної плати, в сучасних умо-
вах вважаємо за необхідне формування саме механіз-
му регулювання заробітної плати, оскільки регулюван-
ня розглядається як функція управління, що забезпе-
чує функціонування керованих процесів в межах виз-
начених параметрів. Тобто, регулювання можна розг-
лядати як більш конкретний процес, який відносно за-
робітної плати дозволить забезпечити її зростання пара-
лельно з досягненням інших цілей підприємства.

Внутрішньофірмовий механізм регулювання за-
робітної плати пропонуємо розглядати як сукупність
правових, фінансово-економічних й організаційно-
управлінських форм, методів та інструментів, що доз-
воляють визначити індивідуальний розмір оплати праці
із врахуванням макроекономічного впливу державно-
го, ринкового і колективно-договірного регулювання
оплати праці.

Зазначений механізм визначається саме як «внут-
рішньофірмовий» через те, що має сприяти розвитку
підприємства (фірми) як цілісної структури. Він пови-
нен передбачати не лише підвищення результативності
індивідуальної праці, а й формування відповідальності
за загальний результат функціонування підприємства.
Внутрішньофірмовий механізм регулювання заробіт-
ної плати має бути орієнтований на досягнення тактич-
них і стратегічних завдань, що стоять перед підприєм-
ством і розв’язання проблемних моментів, тобто він
не повинен існувати сам по собі.

Формування механізму, що розглядається, безу-
мовно є актуальним для власників підприємств та їх
керівників, і для персоналу, оскільки він дозволяє
максимально повно узгодити інтереси сторін, розро-
бити виважену політику оплати праці та вирішити цілу
низку гострих управлінських проблем.

Реформування оплати праці, яке відбувається в
Україні вимагає обов’язкового орієнтування механізму
регулювання заробітної плати на найбільш
об’єктивні критерії його ефективного функціонування [5].
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Схематично внутрішньофірмовий механізм регу-
лювання заробітної плати наведено на рис.1. Зупини-
мося на огляді основних його складових.

Основні напрямки регулювання оплати праці ма-
ють визначатися на основі концепції внутрішньофір-
мової політики, головною метою якої є максимальне
сприяння зростанню продуктивності праці і виробниц-
тва як умови отримання підприємством (фірмою)
найбільш високого прибутку.

Серед завдань регулювання оплати праці на
підприємстві слід виокремити такі:

— забезпечення розміру оплати праці з враху-
ванням мінімальної вартості робочої сили, яку гаран-
тує держава;

— формування ефективної та конкурентоспро-
можної заробітної плати;

— створення умов для рівної оплати за рівну пра-
цю та уникнення дискримінації при визначення розмі-
ру винагороди за працю;

— забезпечення об’єктивної диференціації заро-
бітної плати, в залежності від складності праці, її інтен-
сивності, умов, результатів праці;

— формування залежності винагороди праців-
ників від результатів, отриманих трудовим колективом
в цілому;

— ефективне використання системи матеріаль-
них стимулів з метою покращання основних трудових
показників.

Щодо принципів регулювання оплати праці, то
зараз в економічній науці має місце багатоваріантність
їх класифікацій по кількістю і змістом.

Уважаємо, що в основу регулювання оплати праці
на мікрорівні мають бути покладені наступні принципи:

— оплати відповідно затратам і результаті — за-
лежність оплати праці найманого робітника від його
особистого внеску, кількості і якості витраченої праці;

— підвищення рівня оплати праці на підставі зро-
стання ефективності виробництва;

— випередження темпів росту продуктивності над
темпами росту середньої заробітної плати працюючих;

— забезпечення диференціації в оплаті праці пра-
цівників різних категорій і професійно — кваліфіка-
ційних груп з урахуванням складності виконуваних
робіт, умов праці, її престижності;

— посилення соціального захисту працівників —
рівень оплати праці повинен бути таким, щоб забезпе-
чувати нормальне відтворення робочої сили відповід-
ної кваліфікації;

— ясність і простота. Зв’язок між результатами
праці й заробітною платою повинен бути простий й
зрозумілий кожному працівникові. Це сприяє підви-
щенню матеріальної зацікавленості працівників у по-
ліпшенні виробничих показників;

— справедливість, що реалізується, коли прбуток
підприємства розподіляється між працівниками у відпо-
відності зі ступенем їх участі у виробництві, коли вияв-
ляється увага до низькооплачуваної групи працівників;

— координація — виражається в гармонізації
різних елементів: тарифних ставок, посадових окладів,
надбавок, доплат і т. ін.;

— урахування важливості та значущості різних
видів робіт при визначенні розміру заробітної плати;

— ефективність, яка означає, що одержувані до-
ходи дозволяють вирішувати поточні й перспективні
завдання.

Усі складові елементи внутрішньофірмового ме-
ханізму регулювання заробітної плати пропонується
згрупувати в чотири основні групи:

1. нормативно-правова складова, що формується
внутрішньофірмовими документами щодо регулювання
оплати праці та сукупністю норм і нормативів праці та її
оплати, що використовуються на підприємстві. Докумен-
ти, що приймаються на підприємстві з метою регулюван-
ня оплати праці (колективний і трудові договори, поло-
ження, розпорядження, інструкції тощо) мають містити чіткі
положення, що не припускають подвійного трактування
та не протирічать одне одному. Встановлення норм та нор-
мативів праці має підлягати науковому обґрунтуванню, що
дозволить створити передумови для ефективної праці, а
нормативи оплати праці повинні забезпечувати можливість
зростання матеріального добробуту працівників за умови
зростання результативності їх праці.

2. регулювання коштів на оплату праці, яке пе-
редбачає визначення порядку формування фонду
оплати праці (ФОП) та розподілу його коштів між
структурним підрозділами підприємства і категоріями
працівників. Методи формування ФОП, що викорис-
товуються на підприємстві прямо або непрямо впли-
вають на показники діяльності підприємства, а ті в свою
чергу — на фактичний розмір заробітної плати. Отже,
вибір методу формування ФОП треба робити виваже-
но і обґрунтовано з урахуванням особливостей вироб-
ництва та характерних рис існуючих методів визна-
чення розмір коштів на оплату праці. Необхідно чітко
розподілити ФОП на дві частини, що виплачуються за
рахунок собівартості та прибутку.

Регулювання коштів на оплату праці доцільно
проводити в декілька етапів:

• визначення переліку видів виплат, що входять до
складу ФОП з врахуванням джерел їх фінансування;

• соціально-економічне обґрунтування розміру
коштів, що направляються на оплату праці та входять
до складу витрат на випуск продукції;

• управління розміром ФОП шляхом встановлен-
ня залежності заробітної плати від обсягу виготовле-
ної продукції.
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3. механізм оцінки результатів діяльності, що вклю-
чає схеми оцінки результатів праці окремих виконавців
та порядок оцінки результатів діяльності структурних
підрозділів підприємства. Об’єктивна та справедлива
оцінка результатів праці працівників є запорукою виз-
начення об’єктивного і справедливого розміру заробі-
тної плати, і, таким чином, забезпечення задоволеності
працівника чинною системою оплати праці. В сучас-
них умовах пропонується варіант оцінки результатів праці
робітників різних категорій, який передбачає оцінку
кількісних і якісних показників і визначення коефіцієн-
ту результатів праці, що враховуються при визначенні
рівня тарифної ставки працівникові.

Щодо оцінки результатів діяльності структурних
підрозділів, то вона має проводитися з метою вста-
новлення пропорцій при розподілі коштів на оплату
праці між підрозділами підприємства.

4. механізм визначення основної і додаткової за-
робітної плати, який базується на виборі та викорис-
танні форм і систем оплати праці, систем доплат, над-
бавок та премій.

Важливою складовою внутрішньофірмового меха-
нізму регулювання заробітної плати виступає преміальна
система на підприємстві, яка обов’язково має бути ефек-
тивною, тобто відповідати наступним вимогам [6]:

— відповідність показників преміювання завдан-
ням підприємства і окремих підрозділів, можливість
впливу працівників на рівень цих показників;

— правильність вибору вихідної бази заохочен-
ня, норми виконання показників преміювання;

— здатність впливу на матеріальну зацікавленість
працівників у потрібному напрямку;

— обґрунтованість встановлення розмірів заохо-
чення;

— правильність вибору кола працівників, що
підлягають преміюванню.

Особливу увагу також слід звертати на забезпе-
чення конкурентоспроможності системи оплати праці,
під якою Т. А. Костишина пропонує розуміти здатність
організаційно-економічного механізму оплати праці
конкретного підприємства конкурувати з механізма-
ми інших підприємств за рівнем ефективності моти-
ваційного механізму, що створює мотиви до ефектив-
ної праці високим рівнем заробітної плати, підвищен-
ням продуктивності праці, впровадженням ефектив-
них форм і систем оплати праці, низьким рівнем плин-
ності кадрів, високою якістю продукції і забезпечення
на цій основі високої та постійно зростаючої ціни ро-
бочої сили [7, с. 410].

Для створення передумов формування конкурен-
тоспроможної системи оплати праці в рамках внутрі-
шньофірмового механізму регулювання заробітної
плати вважаємо за необхідне:

• проведення постійного моніторингу ринку праці
регіону, галузі з метою вивчення середніх ставок за-
робітної плати за різними професіями з метою їх вра-
хування при визначенні розміру заробітної плати на
підприємстві;

• створення компетентної робочої групи з вив-
чення останніх досягнень в сфері оплати праці на про-
відних вітчизняних та зарубіжних підприємствах, а
також наукових розробок в цій сфері;

• забезпечення високого рівня заробітної плати
за рахунок отримання додаткових прибутків в наслідок
підвищення ефективності діяльності, створення умов
для її постійного зростання відповідно до зростання
результатів індивідуальної праці та діяльності підприє-
мства в цілому;

• забезпечення стратегічного управління оплатою
праці.

Внутрішньофірмовий механізм регулювання за-
робітної плати має бути побудований відповідно до стадії
життєвого циклу, який переживає підприємство і
орієнтуватися на його особливі характеристики. Як
відомо, в менеджменті виокремлюють чотири основні
стадії життєвого циклу підприємств: становлення, роз-
виток, зрілість та згасання. Відповідно до цього, виз-
начаються завдання, принципи і риси складових еле-
ментів механізму регулювання заробітної плати на
підприємстві.

Таким чином, якщо механізм регулювання за-
робітної плати не буде враховувати специфіку стадії
життєвого циклу, на якому знаходиться підприємство,
він буде непрацездатним, а в деяких випадках — і вик-
ликати негативні реакції з боку працівників через зни-
ження кількості і якості праці. Крім того, „успішність”
та ефективність даного механізму будуть мати місце
лише за умови його відповідності стратегії розвитку
підприємства в цілому.

Отже, дотримання на підприємстві послідовності
вищевикладених етапів зможе забезпечити гнучкий
перехід на новий механізм регулювання заробітної пла-
ти та оптимізувати трудоємкість його використання.
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Манєров Г. М. Методичні основи внутрішньо-
фірмового механізму регулювання заробітної плати

Внутрішньофірмовий механізм регулювання заро-
бітної плати розглянено як сукупність правових, фінан-
сово-економічних й організаційно-управлінських форм,
методів та інструментів, що дозволяють визначити інди-
відуальний розмір оплати праці з врахуванням макро-
економічного впливу державного, ринкового і колек-
тивно-договірного регулювання оплати праці.
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внутрішньофірмове регулювання, заробітна плата, ви-
нагорода.

Манеров Г. Н. Методические основы внут-
рифирменного механизма регулирования зара-
ботной платы

Внутрифирменный механизм регулирования
заработной платы рассмотрен как совокупность
правовых, финансово-экономических и организа-
ционно-управленческих форм, методов и инстру-
ментов, которые позволяют определить индивиду-
альный размер оплаты труда с учетом макроэко-
номического влияния государственного, рыночно-
го и коллективно-договорного регулирования
оплаты труда.
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The іnternal mechanism waging control in the firm
is considered as an aggregate of legal, financial-economic
and organizational-administrative forms, methods and
instruments which allow to define the individual size of
payment of labour taking into account macroeconomic
influence of government, market and collective-
contractual control of payment of labour.
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ХХ ст. характеризовалось существенным рос-
том уровня турбулентности среды функционирования
предприятия. Это привело к значительным изменени-
ям в системах управления1 предприятием, которые
эволюционировали от наиболее простой формы —
«система управления процессом реализации постав-
ленных целей» через «управление на основе сравне-
ния с прошлым», «управление на основе экстраполя-
ции» до более сложной — «управление на основе
гибких решений».

К одной из перспективных систем управления
относят экологический менеджмент — добровольная,
инициативная и результативная часть общей системы
управления предприятия, ориентированная на реали-
зацию его собственных экологических целей и про-
ектов, разработанных на основе принципов экономи-
ческой эффективности и экономико-экологической
безопасности.

Исследования Б. Данилишина [1], Н. Долишнего
[2], Н. Чумаченко [3], В. Шевчука [4] и др. направле-
ны на разработку понятийного аппарату, механизма
функционирования и особенностей экологической эко-
номики. Результаты исследований в области количе-
ственной оценки охраны окружающей природной сре-
ды содержатся в роботах И. Александрова [5], К. Гоф-
мана [6], В. Леонтьева [7], Г. Моткина [8], Е. Рюми-
ной [9] и др. Инструментарий экономико-экологичес-
кого регулирования и управления разработан и усовер-
шенствован А. Амошей [10], Н. Андреевой [11], Б. Бур-
кинским [12], О. Веклич [13], А. Садековым [14],
И. Синякевичем [15], С. Харичковым [12] и др. Тем
не менее, следует отметить, что особенности разработ-
ки и выбора системы экологического менеджмента в
настоящее время недостаточно разработаны. Это во
многом обусловлено отсутствием действенного мето-

да оценки эффективности такой системы. Поэтому це-
лью данного исследования является разработка и
апробация подхода к оценке экономической эффектив-
ности экологического менеджмента предприятия.

Теоретическое обоснование. Для оценки эф-
фекта природоохранных мероприятий наибольшее рас-
пространение получила величина предотвращенного
ущерба — разница между экономическим ущербом
от загрязнения окружающей природной среды до и
после проведения природоохранного мероприятия. Для
количественной оценки экономического ущерба от заг-
рязнения природной среды используются следующие
методы: метод прямого счета; методы регрессионно-
го анализа; комбинированный метод.

К основным недостаткам метода прямого счета
следует отнести сложность подбора контрольного ра-
йона, а также невозможность его применения для оцен-
ки прогнозируемого ущерба. Для регрессионного ана-
лиза необходимо наличие значительных динамических
данных о загрязнении окружающей природной среды.
При этом возникает проблема статистической значимо-
сти полученных оценок (особенно в связи с пробле-
мой автокорреляции остатков). В отличие от метода
прямого счета и регрессионного анализа комбиниро-
ванный метод не требует наличия значительных масси-
вов ретроспективных данных, а также может приме-
няться для прогнозирования предотвращенного ущер-
ба. Для оценки экономического ущерба согласно ком-
бинированного метода используется формула:
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где  λ — стандартизированный показатель удель-
ной ущербоемкости условной тонны приведенной
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массы годовых выбросов вредных веществ в атмос-
ферный воздух;

 ψ — коэффициент относительной опасности заг-
рязнения атмосферного воздуха над территориями фун-
кциональных зон (определяется экспертным путем);

 f — коэффициент рассеивания вредных веществ
в атмосфере;

 mA — показатель относительной опасности m заг-
рязняющего вещества, необходимый для расчета при-
веденной массы годового выброса загрязняющих ве-
ществ;

 mu — масса годового выброса m загрязняюще-
го вещества.

Коэффициент рассеивания вредных веществ в
атмосфере определяется на основе высоты источника
выбросов и скорости ветра:
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где  v — поправка на тепловой подъем выбросов
в атмосферу с учетом среднегодового значения раз-
ницы температуры в устье источника и окружающей

среде  ( )T ,  151 Tv += ;

 h — геометрическая высота устья источника;
 s — среднегодовое значение модуля скорости

ветра на уровне флюгера.
Существенные проблемы при использовании

формулы (3.1) возникают при определении показате-
ля удельной ущербоемкости условной тонны приве-
денной массы годовых выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух (или других природных сред)
различными видами вредных веществ. Для опреде-
ления данного коэффициент можно воспользоваться
двумя подходами:

(1) удельный ущерб определяется на основании
особенностей природопользования в регионе в соот-
ветствии с принятыми нормативами платежей за выб-
росы загрязняющих веществ. За величину удельного
ущерба принимается значение удельной платы за выб-
росы соответствующего загрязняющего вещества в
атмосферный воздух в общем объеме платежей за

выбросы в пределах установленных в регионе нор-
мативов выбросов;

(2) используются международные нормативы
удельного ущерба.

Применение первого подхода может привести к
значительному занижению величины экономического
ущерба, если нормативы платежей за выбросы заг-
рязняющих веществ не соответствуют реальному
уровню ущерба от загрязнения2. Использование
исключительно международных нормативов может
привести к существенному завышению величины эко-
номического ущерба, поскольку они не отражают осо-
бенностей социально-экономического развития иссле-
дуемого региона.

Для решения данной проблемы целесообразно
применение «теневых цен», которые отражают альтер-
нативные издержки и, таким образом, истинную сто-
имость ресурса3.

Необходимо отметить, что в настоящее время
отсутствует технологический процесс, который произ-
водил бы лишь желательные продукты. Побочные про-
дукты, к которым относят экологические загрязнения,
приводят к издержкам, которые перекладываются на
плечи третьей стороны, превращаясь в экстерналии.

А. Пигу предложил введение налога, равного
предельным внешним издержкам (marginal external
cost): в этом случае лишь часть экстерналий ложится
на общество [18]. Однако достаточно сложно изме-
рить внешние издержки, поскольку рынка нежелатель-
ных продуктов не существует.

Альтернативная интерпретация идеи А. Пигу зак-
лючается в том, что эффективная экологическая дег-
радация может быть достигнута путем образования
рынка загрязнений, где цены устанавливаются исходя
из теневых цен нежелательных продуктов.

Соотношение теневых цен нежелательного и же-
лательного продуктов, которое количественно равно
уклону технологического множества в данной точке,
оценивается на основе функций расстояния Шепарда
(Shephard-type distance functions)4, которые представ-
ляют полную характеристику используемого класса
технологий5. Теневые цены измеряют предельную нор-
му технического замещения желательного продукта

2 В Украине действующие нормативы экологических сборов значительно ниже, чем в развитых странах. Так, ставки экологи-
ческого сбора по наиболее вредным выбросам в атмосферу более чем в 50 раз ниже, чем в США [16].

3 Вопросы применения «теневых цен» рассматриваются в [17].
4 Шепард предложил функцию расстояния по продукту (output distance function), которая используется как база для функции

расстояния по ресурсу и направленной функции расстояния [19].
5 Под технологией подразумевается процесс преобразования факторов производства и ресурсов в продукты. Последние

могут быть желательными (например, экономические продукты) и нежелательными (например, экологическая деградация, заг-
рязнение и т.д.). При этом технологическая осуществимость определенной комбинации ресурсов и продуктов указывает на
технологическую возможность производства продукта из данных ресурсов. Технологическая осуществимость не означает, что
производство эффективно.
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на нежелательный (эластичность замещения). При
этом функция расстояния показывает на отдаленность
исследуемого объекта от своего технологического
потенциала. Теневая цена указывает на количество
желательного продукта, от которого необходимо от-
казаться для уменьшения нежелательного продукта при
фиксированной эффективности. Таким образом фун-
кция расстояния указывает на долгосрочные перспек-
тивы, а теневые цены — на краткосрочные.

Каждый экономический агент производит жела-
тельные продукты (экономические блага) и нежела-
тельные продукты (загрязнение), которые производят-
ся нераздельно друг от друга или совместно. В про-
цессе производства объект использует ряд ресурсов:
рабочая сила, капитал, земля и энергия.

Можно выделить несколько случаев процесса
производства.

Производство желательного продукта при фик-
сированном нежелательном продукте. Как известно,
максимально производимый желательный продукт
возрастает с увеличением используемого ресурса.
Однако согласно теории предельной полезности, тем-
пы возрастания меньше для больших уровней потреб-
лений ресурса (убывающий предельный продукт).
Графически производство желательного продукта
изображено на рис. 1.

На рис. 1 представлена зависимость между ре-
сурсом x и желательным продуктом g при фиксиро-
ванном уровне нежелательного продукта. Эффектив-
ное производство представлено кривой g(x). Произ-
водство желательного продукта начинается лишь пос-
ле того, как достигнут заданный уровень нежелатель-
ного продукта (минимум x'  ресурса). До этого мо-
мента желательный продукт не производится.

Если нежелательный продукт остается фиксиро-
ванным, но производство может быть неэффективным
(т.е. экономический агент может расточать ресурс),
тогда, используя x0 ресурса, экономический агент мо-
жет производить g0 или меньше, где первый вариант
соответствует эффективному использованию ресурса.

Множество желательных продуктов и ресурсов
(L(b)) представляет все технологически осуществи-
мые комбинации желательного продукта и ресурса при
фиксированном уровне нежелательного продукта.

Производство нежелательного продукта при фик-
сированном желательном продукте приведено на рис. 2.
При заданном уровне производства желательного про-
дукта, производства нежелательного может начаться
лишь после того, как достигнуто b'  нежелательного
продукта, или, в случае использования технологий очи-
стки, после того, как достигнуто b*' . Эти уровни про-
изводства нежелательного продукта требуют x'  ресур-
са. Если увеличивать ресурс (и удерживать желатель-
ный продукт фиксированным), нежелательный продукт
будет меняться по траектории b(x), если очистительные
технологии не используются, или по траектории b*(x)
≤  b*' , если они используются на полную мощность.
При этом b*(x) является технологически эффективным
уровнем, а b(x) — неэффективным.

Таким образом, если экономический агент по-
требляет x0 > x'  ресурса, можно ожидать, что он про-
изведет b*(x0) нежелательного продукта, функциони-
руя эффективно, b0 = b(x0), если функционирует не-
эффективно, или любой уровень между этими двумя
значениями, при условии если желательный продукт
зафиксирован. Множество, состоящее из технологи-
чески осуществимых комбинаций нежелательного
продукта и ресурса при заданном уровне желатель-

  

x 

g 

g0=g(x0) 

x0 
x/ 

g(x) 

L(b) 

Рис. 1. График производства желательного продукта
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ного продукта, представляет собой множество неже-
лательных продуктов и ресурсов — L(g).

Для оценки теневых цен необходимо учесть, что
экономический агент, максимизирующий прибыль,
будет всегда располагаться в точке на границе произ-
водственных возможностей, где наклон равняется
отношению цен на продукты. На рис. 3 представлена
мера теневых цен в случае одного желательного и
одного нежелательного продукта.

Наклон кривой производственных возможностей
в наблюдаемой точке равняется минус теневой цене заг-
рязнения деленной на теневую цену желательного про-
дукта (нормализованная теневая цена нежелательного
продукта). Предположив равенство теневых цен жела-
тельного продукта и рыночных цен, знаменатель дроби
сокращается и получается абсолютная теневая цена.

При этом нормализованная теневая цена интер-
претируется как эластичность замещения: сколько

желательного продукта необходимо отдать для умень-
шения нежелательного при условии фиксированной
эффективности или на сколько может увеличиться
желательный продукт при увеличении нежелательно-
го на одну единицу. Это позволяет прогнозировать
экологические последствия (увеличение загрязнения)
изменения объемов экономического производства.

Для параметризации направленной функции рас-
стояния по продукту применяется трансцендентно-ло-
гарифмическая функция, которая имеет следующий вид:
 ( ) ( ) ( )( )
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где  mmnnnnmmnnm ξεδγβαγβ ,,,,,,, 11 ′′ — парамет-
ры функции.

Данная функция свободна от большей части ог-
раничений, накладываемых на функции Кобба-Дуг-
ласа, LES и CES. Она не навязывает теоретических

Рис. 2. Производство нежелательного продукта
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Рис. 3. Теневая цена нежелательного продукта
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ограничений по симметричной перекрестной эластич-
ности и может быть использована для проверки этих
предположений6. Кроме того, данная функция являет-
ся линейно-квадратичной с возможностью учета бо-
лее чем двух факторов. Фактически данная функция
является аппроксимацией данных с помощью ряда
Тейлора второго порядка.

Теневая цена j нежелательного продукта опреде-
ляется с помощью следующего выражения:
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Таким образом, с учетом (1) и (3) экономичес-
кий эффект от уменьшения загрязнения окружающей
природной среды может быть рассчитан следующим
образом:
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где  mu∆ — изменение годового выброса m заг-
рязняющего вещества, которое определяется как раз-
ница между выбросами до и после внедрения приро-
доохранного мероприятия.

Тогда экономическая эффективность от внедре-
ния природоохранного мероприятия рассчитывается
следующим образом:

 
C
EER ∆=         (5)

где C — затраты на реализацию природоохран-
ного мероприятия.

Учитывая, что реализация природоохранных ме-
роприятий может осуществляться в течение длитель-
ного временного периода (т.е. более 1 года), то для
расчета экономической эффективности необходимо
воспользоваться дисконтированием:
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где T — продолжительность периода реализации при-
родоохранных мероприятий (инвестиционного проекта);

t — порядковый номер периода реализации приро-
доохранных мероприятий (инвестиционного проекта);

r — коэффициент дисконтирования.
Таким образом, полученное уравнение позволя-

ет оценить экономический эффект от внедрения при-
родоохранных мероприятий и служит одним из кри-
териев оценки эффективности действующей системы
экологического менеджмента на предприятии.

Практическая реализация. В рамках выпол-
нения своих обязательств по Монреальскому прото-
колу АО «НОРД» совместно с Глобальным экологи-
ческим фондом разработан проект прекращения
использования озоноразрушающих веществ (ОРВ).
Цель проекта — прекращение использования ОРВ в
производстве холодильной техники.

Финансирование проекта осуществляется за счет
гранта Глобального экологического фонда
(US $ 4 868 097) и собственных средств АО «НОРД»
(US $ 4 906 438).

Проект предусматривает переход к использованию
R134a (компонент системы охлаждения) и использо-
ванию пенного наполнителя (компонент запенивания)
в производстве бытовой холодильной техники. Компо-
нент замены системы охлаждения предусматривает
вывод R113 из процесса производства герметичных
компрессоров и R12 из производства холодильников.

Оценка экономической эффективности от совер-
шенствования технологии по производству холодиль-
ников осуществляется в несколько этапов:

(1) на основе системно-динамической модели оп-
ределяется величина загрязнений и выпуска продукции
предприятия на период реализации проекта по сокраще-
нию загрязнения окружающей природной среды;

(2) с помощью зависимости (3) рассчитывают-
ся величины теневых цен;

(3) на основе параметризованной системно-ди-
намической модели оцениваются прогнозные значе-
ния выпуска продукции и загрязнений окружающей
среды до и после внедрения проекта;

(4) определяется величина экономического эф-
фекта и эффективности с использованием (6).

Для расчета теневых цен использована форму-
лой (2), которая в данном случае может быть записа-
на следующим образом:
 ( ) ( ) ( ) ( )
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где Y — объем производства продукции;

6 Возможность проверки теоретических предположений об эластичности, а не простота параметризации, является основой ее
преимущества и распространения в последние годы.
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K — основные производственные фонды пред-
приятия;

Z — объем выбросов вредных веществ.
Формула (3) для теневой цены примет вид:
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Размер теневых цен для приведенной массы го-
дового выброса вредных веществ АО «НОРД»пред-
ставлен на рис. 4.

Как видно из приведенного рисунка величина тене-
вых цен приведенных вредных выбросов в 2007 г. соста-
вила 6 134 грн. за 1 т. Это на 1 % меньше, чем в 2002 г.
Данное снижение обусловлено сокращением удельных
приведенных выбросов вредных веществ за этот период
на 0,04 т на 1 грн. произведенной продукции.

Общая сумма необходимых инвестиций для реа-
лизации проекта составляет 49 361 тыс. грн., из них
собственные средства предприятия — 24 680 тыс. грн.
Подставляя прогнозные значения выбросов до и пос-
ле внедрения проекта и выручки от реализации про-
дукции в (6) можно оценить величину экономическо-
го эффекта.

Следовательно, экономический эффект от вне-
дрения проекта по сокращению выбросов озонораз-
рушающих веществ составит 4 055 тыс. грн. (41 592—
37 537). Используя формулу (3.6), можно определить
экономическую эффективность природоохранного ме-
роприятия для АО «НОРД»:

 
%43,16100

24681
4055

=×=E

Рис. 4. Динамика теневых цен и удельных приведенных выбросов вредных веществ на АО «НОРД»

Таблица 1
Расчет экономического эффекта от реализация проекта

по снижению выбросов озоноразрушающих веществ на АО «НОРД»7

Экономический ущерб, тыс. грн Порядковый номер периода 
до внедрения  проекта после внедрения проекта 

0 9434 9434 
1 8243 7304 
2 7264 6371 
3 6325 5524 
4 5528 4783 
5 4798 4120 

Сумма 41592 37537 

7 Для расчетов были приняты следующие значения: r=15,5 %;  ψ =8;  f =1,218;  v=2,06;  h =4,6;  s =2.
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Таким образом, проведенные расчеты показали
эффективность предлагаемого проекта по уменьше-
нию использования озоноразрушающих веществ в де-
ятельности АО «НОРД». Это подтверждается доста-
точно высоким уровнем экономического эффекта, а
также показателем экономической эффективности рав-
ного 16,43 %, который превысил ставку по депози-
там в 15,5 %.

Одним из факторов, обусловивших высокую
оценку эффективности данного проекта, стало исполь-
зование теневых цен в качестве критерия экономичес-
кого ущерба загрязнения окружающей среды. Исполь-
зовав в качестве величины экономического ущерба
ставки экологических сборов, значение экономичес-
кой эффективности равно 0,01 %, что может привес-
ти к неправильному решению по отклонению данного
проекта.

Выводы.
1. Система экологического менеджмента рас-

сматривается как добровольная, инициативная и ре-
зультативная часть общей системы управления пред-
приятия, ориентированная на реализацию его собствен-
ных экологических целей и проектов, разработанных
на основе принципов экономической эффективности
и экономико-экологической безопасности.

2. Оценку экономического ущерба на основе
комбинированного метода предложено осуществ-
лять на основе теневых цен совместно с удельной
ущербоемкостью условной тонны приведенной мас-
сы годовых выбросов вредных веществ, коэффи-
циентом относительной опасности загрязнения тер-
ритории функциональных зон, коэффициентом рас-
сеивания вредных веществ, показателем относитель-
ной опасности загрязняющего вещества, массы
годового выброса загрязняющего вещества. При
этом под теневыми ценами следует понимать аль-
тернативные издержки, отражающие истинную сто-
имость ресурса.

3. Предложенный подход к оценке экономичес-
кого ущерба использован для проекта прекращения
использования озоноразрушающих веществ, который
реализуется в рамках выполнения Украиной обяза-
тельств по Монреальскому протоколу совместно с
Глобальным экологическим фондом разработан. Про-
веденные расчеты с использованием предложенного
подхода показали, что экономический эффект от вне-
дрения проекта по сокращению выбросов озонораз-
рушающих веществ составит 4 055 тыс. грн., эконо-
мическая эффективность — 16,43 %.

4. Применение предложенного подхода позво-
ляет получить надежную оценку экономической эф-
фективности природоохранных мероприятий и повы-
сить результативность системы экологического ме-

неджмента предприятия. Тем не менее, необходимо
отметить, что требуется решение проблемы парамет-
ризации трансцендентно-логарифмической функции
на небольших временных интервалах, а также интег-
рация оценки эффективности природоохранных ме-
роприятий с долгосрочными результатами предпри-
ятия в целом.
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Александров І. О., Половян О. В., Окуловсь-
ка А. С. Оцінка економічної ефективності еколо-
гічного менеджменту підприємства

Запропоновано підхід до оцінки системи екологіч-
ного менеджменту на підставі тіньових цін і трансценден-
тно-логарифмічної функції. При цьому тіньові ціни визна-
чаються як альтернативні витрати, що відображають дійсну
вартість ресурсу. Запропонований підхід до оцінки еконо-
мічного збитку використано для проекту припинення ви-
користання озоноруйнуючих речовин, який підтверджу-
ють ефективність застосування даного методу.

Ключові слова: екологія, менеджмент, ефек-
тивність, регіон.

Александров И. А., Половян А. В., Окуловс-
кая А. С. Оценка экономической эффективности
экологического менеджмента предприятия

Предложен подход к оценке системы экологи-
ческого менеджмента на основе теневых цен и транс-
цендентно-логарифмической функции. При этом те-
невые цены определяются как альтернативные издер-
жки, отражающие истинную стоимость ресурса. Пред-
ложенный подход к оценке экономического ущерба
использован для проекта прекращения использования
озоноразрушающих веществ, подтверждающий эф-
фективность применения данного метода.

Ключевые слова: экология, менеджмент, эффек-
тивность, регион.

Aleksandrov I. A., Polovyan А. V.,
Okulovskaya A. S. Estimation of economic efficiency
of ecological management of enterprise

Approach to the estimation system of ecological
management on the basis of shadow prices and
transcendent-logarithmic function is offered. Shadow
prices are determined as alternative costs, which reflecting
the real cost of resource. This approach for the estimation
of economic losses utillized for the project stopping of
the ozone-destroying matters use and confirmative
efficiency of this method.

Key words: ecology, management, efficiency, region.
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Целью работы является применение концепции
«шести сигм» как инструмента улучшения качества
продукции и увеличения эффективности деятельнос-
ти предприятия.

 Концепция «шести сигм» — высокотехнологич-
ная методика точной настройки бизнес-процессов,
применяемая с целью минимизировать вероятность
возникновения дефектов в операционной деятельнос-
ти. Название происходит от статистической категории
«среднеквадратическое отклонение», обозначаемой
греческой буквой σ  [1, с. 105].

Методика «Шесть сигма», разработанная компа-
нией «Motorola», является стратегией управления де-
ятельностью предприятия и нашла широкое примене-
ние во многих отраслях промышленности. С помо-
щью «Шесть сигма» проводится определение, устра-
нение дефектов и несоответствий в бизнес-процессах
и на производстве. Применение методики «Шесть сиг-
ма» основано на использовании целого ряда методов
управления качеством, включая статистические мето-
ды, и подразумевает создание на предприятии опре-
деленной группы специалистов в этой области. Перед
проведением проектов, связанных с использованием
методики «Шесть сигма» определяют цель примене-
ния «Шесть сигма» (сокращение расходов или повы-
шение прибыли), результат которой должен иметь ко-
личественную оценку [1, с. 106].

Для того, чтобы иметь возможность измерить
качество бизнес-процесса, вводится ключевое поня-
тие оценки конкретного бизнес-процесса: количество
дефектов на миллион возможностей. При этом оце-
ниваются как сложные (комплексные) задачи, так и
элементарные. Предположив, что нарушения в биз-
нес-процессе подчиняются статистическим законам,
по известному количеству дефектов на миллион воз-
можностей можно определить меру отклонения конк-
ретного процесса от идеального [1, с. 107].

Поясним на примере прокатного металлургичес-
кого стана, как можно оценить качество бизнес-про-
цесса и определить ориентиры для его улучшения. В
данном процессе критический параметр качества —
толщина проката. Применительно к рассматриваемо-
му случаю, среднеквадратичное отклонение (сигма,
σ ) — это термин математической статистики, кото-
рый характеризует абсолютное отклонение измерен-
ных значений толщины проката от среднеарифмети-
ческой толщины [1, с. 108]:

σ2=∑(Xi-Xcp)2/n , (1.1)
где Хср — средняя толщина проката;
Xi — измеренная толщина в i-ом измерении;
п — количество измерений.
Суть понятия «процесс шесть сигма» заключает-

ся в том, что процесс производства считается безде-
фектным, если промежуток между математическим
ожиданием (МО) процесса и его границей поля до-
пуска будет равным шести среднеквадратическим
отклонениям. Это утверждение основывается на зна-
ниях, полученных из работ по исследованию возмож-
ностей процессов производства. В упомянутых иссле-
дованиях за единицу расстояния между МО и грани-
цей поля допуска принято брать среднеквадратичес-
кое отклонение. Математическое ожидание — это чис-
ловая характеристика или точка на числовой оси, вок-
руг которой группируются случайные величины. Ма-
тематическое ожидание может быть представлено в
виде средней величины.

Если σ  = 0 мм, это значит, что весь прокат имеет
одинаковую толщину, и если эта толщина входит в

УДК 658.56
А. В. Пожуев,

ассистент, Запорожская государственная инженерная академия

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ КАЧЕСТВА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Таблица 1
Фактические измерения толщины проката

Номер измерения Толщина проката, мм 
1 0,982 
2 0,947 
3 1,01 
4 0,978 
5 1,005 
6 0,976 
7 0,91 
8 0,988 
9 1,00 

10 0,997 
11 0.971 
12 0,984 
13 0,99 
14 1,003 
15 1,01 
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допустимый диапазон, данный процесс идеальный.
Чем больше σ , тем более вероятны отклонения от сред-
него значения, и тем дальше этот процесс от идеаль-
ного [2, с. 71].

Рассмотрим статистические характеристики кон-
кретного прокатного стана в табл. 1 [2, с. 72].

Фактические измерения толщины проката пока-
зали следующую картину (рис. 1) [2, с. 73]:

— средняя арифметическая толщина (она же
является математическим ожиданием) равна 0,983 мм;

— среднеквадратичное отклонение толщины проката

σ = 
2 0,000649573 0,025σ = ≈  мм.

σ 2=((0,982-0,983)2+(0,947-0,983)2+….+(1,01-
0,983)2)/10≈0,000649573

После того как определено средняя толщина про-
ката и среднеквадратическое отклонение можем рас-
считать верхнюю и нижнюю границы требований по-
купателей.

ВГД = Хср + 3σ  = 0,983+3*0,025–1,058 мм
НГД = Хср – 3σ  = 0,983–3*0,025–0,908 мм

Таким образом, уровень сигма в этом процессе
= (1,058-0,908) / (2*σ ) = 0,15 / (2*0,025) = 3

Очевидное направление для уменьшения коли-
чества брака — уменьшение разброса в толщине про-
ката на выходе, т.е. уменьшение среднеквадратично-
го отклонения процесса.

Например, уменьшив среднеквадратический раз-
брос толщины проката в два раза до σ =0,0125 мм,
при том же допустимом диапазоне в 0,15 мм, полу-
чим процесс с уровнем сигма равным 6 (0,15/
(2*0,0125)=6) (табл. 2) [3, с. 143].

Таким образом, уровень сигма какого-либо про-
цесса определяется тем, сколько сигм вмещается меж-
ду границей допустимого диапазона и средним значе-
нием. Величина сигма характеризует сам процесс, или
степень разброса фактических результатов процесса
от желаемых. Рассмотрим стандарты качества в зави-
симости от уровня сигма σ  в табл. 3 [3, с. 144].

Убытки от недостаточно качественной организа-
ции бизнес-процессов могут быть намного больши-
ми, чем кажется на первый взгляд. Видимый ущерб,
нанесенный компании некачественной продукцией и

 Рис. 1. Условие производства 100% качественной продукции

Таблица 2
Уровень брака данного бизнес-процесса при различном уровне сигма

Допустимый 
диапазон, мм 

Средне-
квадратичное 

отклонение (σ), мм 

Уровень 
сигма 

Количество дефектов 
на миллион 
возможностей 
(измерений) 

Количество качественной 
продукции в % от 

выпускаемой продукции 

0,15 0,075 1 690000 30,23 
0,15 0,0375 2 308537 69,1 
0,15 0,025 3 66807 93,3 
0,15 0,0188 4 6210 99,4 
0,15 0,015 5 233 99,98 
0,15 0,0125 6 3,4 99,9997 
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услугами — измерим, и составляет 4-6% от общего
объема продаж. Убыток включает в себя реагирова-
ние на дефект и осмотр, гарантийное обслуживание,
замену некачественной продукции или повторное пре-
доставление услуги. Но это лишь вершина айсберга
— основной ущерб от некачественной продукции не-
видим, и подсчитать его крайне сложно. Он включает
потерю доверия клиента и деловой репутации, сниже-
ние объемов продаж, стоимость преобразований внут-
ри компании, направленных на улучшение качества, и
часто достигает 35% от общего объема продаж
(табл. 4) [4, с. 302].

Таким образом, улучшение качества с помощью
статистического метода «шесть сигм» позволяет снизить
расходы по исправлению брака, а значит и себестои-
мость готовой продукции, но самое главное — позво-
ляет зарекомендовать свою продукцию на рынке как вы-
сококачественную, отвечающую мировым стандартам.
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Пожуєв А. В. Сучасні підходи до вимірюван-
ня якості бізнес-процесів

У статті проведено дослідження сучасних кон-

цепцій управління якістю — конкуренція «шести
сигм». Також розглядаються питання зменшення
кількості бракованої продукції в умовах металургій-
ного підприємства, та основні шляхи зниження вит-
рат по виправленню браку.

Ключові слова: Ефективність, якість продукції,
бізнес-процеси, статистичні методи, витрати, матема-
тичне чекання.

Пожуев А. В. Современные подходы к изме-
рению качества бизнес-процессов

В статье проведено исследования современных
концепций управления качеством — конкуренция «ше-
сти сигм». Также рассматриваются каким образом
можно уменьшить количество бракованной продук-
ции в условиях металлургического предприятия, а так-
же основные пути снижения расходов по исправле-
нию брака.

Ключевые слова: Эффективность, качество про-
дукции, бизнес-процессы, статистические методы,
расходы, математическое ожидание.

Pozhuev A. V. Modern going near measuring of
quality of biznes-processes

Studies of modern concepts of quality management
that is the competition of six «sigmas» is addressed in
the article. The problem of reducing the number of
products being defective in steel plant as well as the nays
of reducing the cost of correcting the defective products
are considered in the article.

Key words: Efficiency, quality of products, бизнес-
процессы, statistical methods, charges, expected value.
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Таблица 3
Стандарты качества в зависимости от уровня сигма σ 

потенциал 3 σ 66800 дефектов  на миллион (93,3% в  норме) исторический стандарт 
потенциал 4 σ 6200 дефектов на миллион (99,4% в норме) современный стандарт 
потенциал 6 σ 3,4 дефекта на миллион (99,9997% в норме) мировой класс 

 Таблица 4
Зависимость конкурентоспособности от качества продукции

Уровень 
сигма 

Количество дефектов на 
миллион возможностей 

(измерений) 

Расходы от ненадлежащего 
качества, в % от объема 

продаж 

Уровень 
конкурентоспособности 

6 3,4 <10 самый высокий 
5 233 10-15 высокий 
4 6210 15-20 средний 
3 66807 20-30 низкий 
2 308537 30-40 неудовлетворительный 
1 690000 >35 банкротство 

 



122
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

Е. А. Левчук

Основа современной логистики — это управление
материальными потоками по всей цепи поставок в направ-
лении и в интересах конечного потребителя с целью дос-
тижения максимальной эффективности не только транс-
портных, но и производственных процессов на предпри-
ятии. Таким образом, логистика как понятие, определяю-
щее комплексную систему управления материальными
потоками на предприятии, предусматривает и тем самым
актуализирует систему процессов в организации, направ-
ленную на минимизацию затрат при производстве, хране-
нии, распределении и транспортировке товаров [1].

Сегодня наблюдается резкое увеличение выстав-
ляемых требований к логистическим процессам про-
мышленных предприятий. Кроме того внедрение прин-
ципов логистики на предприятии гарантирует сниже-
ние себестоимости продукции и улучшение качества
поставок — решающего конкурентного преимущества
как в условиях украинского так и мирового рынка.
Так согласно статистическим данным в Украине зат-
раты на движение товара по цепи поставок составля-
ют около 25-30% цены товара, в то время как в Гер-
мании это 9-10%, а в Великобритании — 8% [2; 3].

Анализ показателей, которые отражают долю
логистических затрат от оборота, заставляет большин-
ство промышленных предприятий осознавать всю зна-
чимость логистики, ее прямое влияние на эффектив-
ность производственной деятельности (табл. 1) [5].

Сравнение статистических данных, приведенных
в табл.1, говорит о том, что проблема уменьшения
логистических затрат особо актуальна для отраслей
тяжелой промышленности, таких как металлургичес-
кая и химическая.

Затраты на логистику предприятий тяжелой про-
мышленности на данном этапе развития рынка суще-
ственно превышают аналогичные затраты компаний в
более развитых странах. На сегодняшний день общие
расходы на логистику в сфере тяжелой промышлен-

ности в Украине оцениваются в 23 млрд долл., что
составляет 15,1% общей стоимости торгового обра-
щения и 12,1% ВВП 2008 г. [4].

Для решения проблем снижения операционных
затрат связанных с логистическими процессами на про-
мышленных предприятиях особое внимание в настоя-
щее время уделяется моделированию логистических
процессов и внедрению в них современных концепций
менеджмента. Ключевым механизмом для достижения
этих целей является реинжиниринг бизнес-процессов и
процессно-ориентированное управление. Сейчас про-
цессно-ориентированная организация работ обеспечивает
менеджмент экономического объекта более эффектив-
ными методами управления. Среди них выделяются сба-
лансированная система показателей, принципы команд-
ной работы по проектам, система мотивации и лидер-
ства, а также многие системы измерений процессов.

Проблемами построения эффективных механиз-
мов управления экономическими системами посвя-
щено много работ отечественных и зарубежных уче-
ных. Среди них можно выделить, в частности, работы
А. И. Амоши, В. Н. Андриенко, Г. П. Башарина,
И. А. Бланка, Г. Брейли, В. М. Гееца, Н. Г. Данилоч-
киной , К. Друри, В. Я. Зарубы, Р. Р. Лариной ,
Ю. Г. Лысенко, С. Майерса, А. И. Пушкаря,
Т. Э. Унковской, Н. Г. Чумаченко, А. Д. Шеремета.

Однако вопрос разработки эффективных меха-
низмов управления логистическими процессами про-
мышленного предприятия с использованием концеп-
ции процессного менеджмента освещены не в доста-
точной мере, что обусловило актуальность темы ис-
следования, его цель и задачи.

Одним из ключевых элементов процессно-ори-
ентированного менеджмента предприятия является по-
строение функций показателей эффективности и ре-
зультативности функционирования бизнес-процессов,
которые реализованы в их контуре, а также анализ по-

УДК 658.8.001
Е. А. Левчук,

аспирант Донецкого национального университета

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЛОГИСТИКОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1
Доля логистических затрат от оборота, %

Отрасли Затраты 
Производство металла и металлообработка 26-27 
Химическая промышленность  20-25 
Сельское хозяйство, бумажная  промышленность, 
электронные и электротехнические изделия 16-17 

Текстильная промышленность и машиностроение  10-15 
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лученных с их помощью результатов. Внедрение этих
механизмов позволит предприятию двигаться в направ-
лении области качества, что является существенным
достижением в вопросах снижения затрат.

На сегодняшний момент методы определения
результативности бизнес-процессов не регламентиру-
ются никакими стандартами, поэтому каждое пред-
приятие сталкивается с проблемой выбора своего
механизма определения результативности.

В рамках исследования предложен механизм
расчета фактической результативности логистичес-
ких процессов (рис.1), который базируется на кон-
цепции процессного подхода к управлению, что по-
вышает эффективность менеджмента логистических
процессов промышленного предприятия путем усо-
вершенствования системы оценок ее фактической ре-
зультативности. Под результативностью далее будем
понимать степень реализации запланированной дея-
тельности и достижения запланированных результа-
тов в рамках логистических бизнес-процессов.

Основными компонентами разработанного меха-
низма выступают следующие блоки:

— система логистических бизнес-процессов;
— владельцы и исполнители логистических биз-

нес-процессов;
— внешние потребители;
— специализированные процедуры расчета по-

казателей;
— информационные системы поддержки процес-

сов учета компании.
При реализации механизма осуществляется обосно-

вание и выбор системы функций, которые будут использо-
ваны для расчета оценки эффективности функционирова-
ния логистической системы, а также реализуют основные
требования процессного управления. Сформированное
множество функций представим в виде множества F:

 ( ) ( )},ss,zz{F = (1)

где z — функция, результат которой отражает
общие логистические издержки;

s — функция, результат которой отражает каче-
ство сервиса логистической системы.

Детально рассмотрим структуру предложенных
функций.
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Рис. 1. Структура механизма расчета фактической результативности логистических процессов
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Аргументами функция z предложены следующие
показатели:

z1 — затраты на выполнение логистических опе-
раций/функций (операционные, эксплуатационные
логистические издержки);

z2 — ущербы от логистических рисков;
z3 — затраты на логистическое администрирование.
В механизме расчета фактической результатив-

ности логистических процессов ключевым пунктом
новизны является предложение усовершенствовать
типовые отчеты по логистическим издержкам и про-
водить расчет функции общих логистических издер-
жек в процентном отношении к стандартным zα ,
объемным zβ  или ресурсным zγ  показателям, кото-о-
рые формально можно представить в следующем виде:

 
,

V
zz

p

=α (2)

 
,

Z
zz

o

=β (3)

 
,

Z
zz

P

=β (4)

где z — функция, результат которой отражает
общие логистические издержки, Vp — показатель
объема продаж; Zo — показатель общих издержек на
производство продукции; ZP — показатель прогнози-
руемых затрат на производство продукции.

Использование предложенных функций (2)-(4)
результативности логистических бизнес-процессов по-
зволит использовать один из ключевых аспектов про-
цессного менеджмента — бэнчмарк анализ, для по-
вышения качества деятельности подразделений, кото-
рые реализуют функции логистических процессов, а
также внедрить систему мотивации и лидерства сре-
ди персонала логистических подразделений. Для ре-
шения поставленной задачи в рамках предложенного
механизма предлагается усовершенствовать суще-
ствующую систему финансового менеджмента про-
мышленного предприятия путем:

— разработки специализированной процедуры,
которая усовершенствует бухгалтерскую и статисти-
ческую отчетности промышленного предприятия и вы-
деляет перечисленные составляющие логистических
издержек (блок А на рис. 1);

— разработки специализированной процедуры
для расчета ущербов от логистических рисков (блок
Б на рис. 1).

Не менее важным инструментом процессно-ори-
ентированного менеджмента является повышение ка-
чества выхода логистического бизнес-процесса. Для

реализации этого аспекта в рамках механизма вво-
дится понятие логистического сервиса как процесса
предоставления логистических услуг (в результате
выполнения соответствующих операций или функций)
внутренним или внешним потребителям.

Несмотря на важность логистического сервиса
для реализации корпоративных стратегий, до сих пор
отсутствуют эффективные способы оценки его каче-
ства, что объясняется рядом особенностей характери-
стик сервиса в сравнении с характеристиками про-
дуктов. Такими особенностями являются:

1. Неосязаемость сервиса. Поставщикам серви-
са сложно объяснить и дать спецификации видам сер-
виса, покупателям также трудно их оценить.

2. Покупатель зачастую принимает непосред-
ственное участие в производстве услуг.

3. Услуги потребляются в тот момент, когда они
производятся, т. е. услуги не складируются и не транс-
портируются.

4. Покупатель никогда не становится собствен-
ником, приобретая услуги.

5. Сервис — деятельность, и поэтому он не может
быть тестирован прежде, чем покупатель его купит.

В разработанном механизме расчета фактичес-
кой результативности логистических процессов фун-
кции s предлагается представить в виде:

 
∑

=

=
n

i 1
iSs (5)

где Sі — множество оценок, которые определя-
ются заказчиками при окончании процесса обслужи-
вания для описания степени несоответствия между их
ожиданиями, а также восприятием следующих аспек-
тов сервиса, характерного для предприятий тяжелой
промышленности:

S1 — осязаемость логистического сервиса —
физическая среда, в которой представлены сервис,
удобства, оргтехника, оборудование, вид персона-
ла и т. п.;

S2 — надежность логистического сервиса —
исполнение «точно в срок», т. е., например, в физи-
ческом распределении доставка нужного товара в
нужное время в необходимое место. Надежность ин-
формационных и финансовых процедур, сопровож-
дающих физическое распределение;

S3 — ответственность логистического сервиса —
желание помочь покупателю, гарантии выполнения
сервиса;

S4 — законченность логистического сервиса —
наличие требуемых навыков, компетентности, знаний;

S5 — доступность логистического сервиса —
простота установления контактов с поставщиками сер-
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виса, удобное для покупателя время оказания логис-
тических услуг;

S6 — безопасность логистического сервиса —
отсутствие опасности, риска, недоверия (например,
сохранность груза при транспортировке).

Для получения перечисленных оценок Sі в рам-
ках предложенного механизма предлагается реализо-
вать специализированную процедуру (блок В на рис.1)
в информационной CRM системе, в основе которой
положить обратную связь с клиентами сервиса, по
перечисленным критериям.

Внедрение предложенного механизма позволит
предприятию оптимизировать систему общего кор-
поративного управления логистическими процесса-
ми. Кроме того предложенная в рамках него систе-
ма показателей и критериев оценки эффективности
управления логистическими процессами позволит
сделать ее прозрачной для руководства и способ-
ной гибко реагировать на изменения внешней сре-
ды на каждом этапе производственной управлен-
ческой цепочки.
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Левчук Е. А. Процесний підхід в управлінні
логістикою промислового підприємства

У статті розглядаються питання використання кон-
цепції процесного менеджменту для управління логі-
стичними процесами промислового підприємства.
Запропонований механізм розрахунку фактичної ре-
зультативності логістичних процесів, що забезпечує
підвищення ефективності їх менеджменту.

Ключові слова: процес, логістика, логістична
система, менеджмент, результативність логістичних
процесів.

Левчук Е. А. Процессный подход в управле-
нии логистикой промышленного предприятия

В статье рассматриваются вопросы использования
концепции процессного менеджмента для управления
логистическими процессами промышленного предпри-
ятия. Предложен механизм расчета фактической резуль-
тативности логистических процессов, обеспечивающий
повышение эффективности их менеджмента.

Ключевые слова: процесс, логистика, логисти-
ческая система, менеджмент, результативность логи-
стических процессов.

Levchuk Y. А. Process approach is in
management logistic of industrial enterprise

In the article the questions of the use of conception
of process management are examined for a management
the logistic processes of industrial enterprise. The
mechanism of calculation of actual effectiveness of
logistic processes, providing the increase of efficiency
of their management, is offered.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та
її зв’язок з науковими та практичними завданнями.
З кожним роком на вітчизняних металургійних підприє-
мствах збільшується кількість постачальників ресурсів,
дистриб’юторів, споживачів готової продукції. У зв’яз-
ку із цим визначається ряд проблем, пов’язаних із
відсутністю засобів колективної взаємодії співробіт-
ників, ускладнення доступу до інформаційних сервісів
і додатків персоналу філій та мобільних співробітників
підприємства, можливостей віддаленої роботи персо-
налу з необхідною службовою інформацією.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано вирішення даної проблеми. Удоскона-
ленню бізнес-процесів підприємств, проектуванню та
впровадженню порталів інформаційних технологій при-
свячені роботи Ж. В. Іноземцевої, Д. Камера, О. О. Коз-
лова, Т. Коннолі, П. Лазарсфельда, Н. В. Макарової,
В. С. Рожнова, М. І. Семенова, В. С. Трубіліна та ін.

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. В існуючих роботах, що описують пор-
тали інформаційних технологій, недостатньо уваги при-
ділено питанням розробки структури і схеми роботи
порталів для металургійних підприємств.

Формування цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є дослідження особливостей впро-
вадження порталу інформаційних технологій в
діяльність вітчизняних металургійних підприємств та
розробка структури і схеми його роботи.

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Металургійне виробництво та виробництво го-
тових металевих виробів за даними Державного ком-
ітету статистики України складає 103,6 млрд грн. за
січень-липень 2010 р., що на 36,6 млрд грн. більше,
ніж у січні-липні 2009 р., і становить 21,7% від за-
гального обсягу реалізованої промислової продукції.
Валютна виручка від експорту металу становить близь-
ко 40% валютних надходжень до держави. Підприєм-
ства даного сектора економіки забезпечують понад
50% надходжень до бюджету України. У зв’язку з цим
металургійні підприємства постійно повинні вирішу-
вати проблеми контролю роботи співробітників, коор-
динації дій дистриб’юторів, забезпечення своєчасною
інформацією про продукцію споживачів тощо.

Комплекс перерахованих проблем дозволяє ви-

рішувати портал інформаційних технологій, який окрім
презентаційних функцій містить також інструменти для
повсякденної діяльності співробітників підприємства.
Портал, з одного боку, включає засоби роботи з тими
комп’ютерними технологіями, які вже використову-
ються на металургійному підприємстві, а, з іншого
боку, використовує підходи та інструменти Enterprise
2.0 (миттєві повідомлення, форуми, новинні стрічки,
онлайн-конференції, чати, тощо).

Вхід до порталу інформаційних технологій
здійснюється за допомогою браузера. Портал є єди-
ною точкою входу в інформаційну систему підприєм-
ства, що забезпечує прозорий доступ до даних авто-
матизованих систем управління підприємством, сис-
тем управління документообігом, сховищ даних
підприємства, систем групової роботи та управління
діловими процесами.

Цілями розробки порталу інформаційних техно-
логій підприємства є зростання продуктивності праці
за рахунок поліпшення командної роботи співробіт-
ників, підвищення оперативності доступу персоналу
підприємства до актуальної інформації, необхідної для
виконання службових обов’язків; отримання додат-
кового прибутку підприємством за рахунок поліпшен-
ня взаємодії з клієнтами, партнерами, постачальника-
ми, дистриб’юторами тощо.

У відповідності до поставлених цілей портал
інформаційних технологій металургійного підприєм-
ства дозволяє користувачам (менеджерам вищої, се-
редньої та нижчої ланки, операторам бізнес-процесів,
фахівцям відділу інформаційних технологій та іншим)
працювати з наступними сервісами, представленими
на рис. 1: віртуальне робоче місце, пошук і аналіз
інформації, колективна робота і комунікації, адмініст-
рування порталу, управління безпекою.

Портал інформаційних технологій включає в себе
і внутрішній, і зовнішній портал.

Внутрішній портал обмежений локальною обчис-
лювальною мережею і призначений для співробітників
підприємства. Кожному зареєстрованому і авторизо-
ваному користувачу внутрішнього порталу надається
інформація згідно до його прав доступу до службо-
вих даних і додатків.

Зовнішній портал доступний представникам засобів
масової інформації, споживачам готової продукції, парт-
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нерам, постачальникам, дистриб’юторам, територіально
віддаленим співробітникам підприємства та іншим як че-
рез мережу Internet, так і через мережу Extranet. Через
мережу Internet надається загальна інформація про
підприємство, що не є секретною. Доступ до конфіден-
ційної інформації здійснюється через мережу Extranet.

Зареєстровані користувачі порталу можуть належати
до однієї з наступних груп: менеджери вищої та серед-
ньої ланки; менеджери нижчої ланки; оператори бізнес-
процесів; фахівці відділу інформаційних технологій.

Вхід користувачів на портал інформаційних тех-
нологій підприємства для роботи із сервісами вико-
нується згідно наступних етапів:

етап 1. Заповнення логіна і пароля на формі авто-
ризації;

етап 2. Перевірка прав доступу користувача;
етап 3. Визначення групи, до якої належить кори-

стувач;
етап 4. У разі проходження відвідувачем порталу

процедури авторизації і успішного визначення систе-
мою його прав — користувачеві надаються можли-
вості роботи з сервісами порталу інформаційних тех-
нологій. В іншому випадку відвідувачу пропонується
робота з порталом в гостьовому режимі.

Робота із сервісами реалізує відповідно наступні
можливості користувачів згідно з їх правами доступу:
організації доступу та роботи з інформаційною систе-

мою підприємства; пошуку й аналізу інформації зі
структурованих і неструктурованих репозиторіїв, ме-
таданих; колективної роботи і комунікації учасників
бізнес-процесів підприємства; організації розробки,
погодження, затвердження та публікації матеріалів
порталу; захисту інформації порталу інформаційних
технологій металургійного підприємства від несанкц-
іонованого доступу та пошкодження даних.

Можливість організації доступу та роботи з інфор-
маційною системою підприємства дозволяє зареєст-
рованим користувачам, із відповідними правами дос-
тупу, виконувати за допомогою віртуального робочо-
го місця необхідні операції з бізнес-процесами мета-
лургійного підприємства і збалансованою системою
показників, переглядаючи і коригуючи дані в інфор-
маційній системі підприємства.

Для реалізації замкненого інформаційного про-
стору на підприємстві зареєстрованим користувачам
порталу надається сервіс „віртуальне робоче місце”.

Сервіс „віртуальне робоче місце” забезпечує
можливість роботи з дійсно необхідними співробітни-
кам матеріалами, що мають безпосереднє відношення
до виконання їхніх службових обов’язків, з урахуван-
ням налаштувань користувача, що призводить до ско-
рочення часу на підготовку та ухвалення стратегіч-
них, тактичних і оперативних рішень на підприємстві.

Менеджерам вищої та середньої ланки сервіс
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 Рис. 1. Функціональна схема порталу інформаційних технологій
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„віртуальне робоче місце” порталу інформаційних тех-
нологій, після проходження ними процедури автори-
зації, дозволяє: визначати та погоджувати цілі бізнес-
процесів підприємства; ефективно управляти штатом
співробітників; оперативно і достовірно оцінювати про-
дуктивність і підприємства в цілому, і окремих струк-
турних підрозділів; розподіляти обов’язки між співро-
бітниками і контролювати виконання завдань; отриму-
вати швидкий доступ до необхідної управлінської інфор-
мації і, як наслідок, підвищувати ефективність бізнес-
процесів металургійного підприємства.

Організація доступу до необхідної управлінської
інформації забезпечується інтеграцією порталу з інфор-
маційною системою підприємства. Актуальність і до-
стовірність наданої інформації забезпечується проце-
дурою синхронізації даних про персонал, склади, ви-
робництво, логістику, постачання, збут тощо.

Менеджери нижчої ланки, які вирішили відвіда-
ти портал інформаційних технологій, після проходжен-
ня процедури авторизації, завдяки сервісу „віртуаль-
не робоче місце” мають можливості: планування, ана-
лізу і регулювання збалансованої системи показників
підприємства; розробки необхідних бізнес-процесів.

Сервіс „віртуальне робоче місце” порталу інфор-
маційних технологій забезпечує операторів бізнес-про-
цесів можливостями: підтримки бізнес-процесів
підприємства; обліку та контролю системи збалансо-
ваних показників.

Фахівцям відділу інформаційних технологій
підприємства, після проходження процедури автори-
зації, при використанні сервісу „віртуальне робоче
місце” пропонуються функції: управління проектами
розробки власного програмного забезпечення; моні-
торингу робочих станцій користувачів; визначення
ефективності функціонування порталу інформаційних
технологій; автоматичного ведення обліку (прийому,
розгляду, відстежування) заявок на обслуговування
та ремонт робочих станцій користувачів підприємства;
відстеження помилок програмних продуктів, що впро-
ваджуються або супроводжуються (співробітники
металургійного підприємства — користувачі порталу
інформаційних технологій заводять повідомлення про
помилки, а адміністратори та розробники відзначають
в системі етапи роботи з виправлення зауважень).

Іншим користувачам порталу інформаційних тех-
нологій металургійного підприємства, які користують-
ся сервісом „віртуальне робоче місце”, але не нале-
жать жодній з груп або не пройшли процедуру авто-
ризації надаються можливості: перегляду загальної
інформації про діяльність металургійного підприємства,
завантаження доступних текстових, аудіо- та відео-
файлів; копіювання необхідної інформації з дозволе-
них даній групі користувачів документів підприємства.

Додана, модифікована й опублікована користу-
вачами інформація на порталі інформаційних технологій
металургійного підприємства одразу ж автоматично
індексується для прискорення її подальшого пошуку.

Пошук та аналіз інформації за структурованими і
неструктурованими (публікації, аналітика, новинні
стрічки і т. д.) репозиторіями, метаданим дозволяє
відвідувачам порталу інформаційних технологій за
допомогою  сервісу „пошук і аналіз інформації”
здійснювати: повнотекстовий пошук інформації на
„природній мові”; пошук інформації по тегам; пошук
інформації по внутрішньому змісту документів мета-
лургійного підприємства (включаючи документи
Microsoft Office, HTML, XML, PDF). Для пошуку
використовуються формальні запити, методи морфо-
логічного, нечіткого і фонетичного пошуку [1, с 3].

Внесена користувачами порталу інформаційних тех-
нологій інформація автоматично розбивається на кате-
горії (рубрики) для спрощення її подальшого пошуку.
Система розбиття інформації базується на технологіях
нейронних мереж і надає можливість автоматично вибу-
довувати систему категорій (рубрик) для вказаного ко-
ристувачем порталу набору документів з урахуванням
налаштувань його віртуального робочого місця.

Користувачеві порталу інформаційних технологій
надається можливість фільтрації знайденої інформації
за датою документа, форматом файлу, мовою тексту
та встановлення правил сортування результатів. Для
аналізу інформації користувачеві пропонується вико-
ристовувати дві групи інструментів: алгоритми стати-
стичного аналізу та алгоритми штучного інтелекту (data
mining, web mining, text mining) [1, с. 4]. Інформація,
що доступна для пошуку та аналізу, визначається пра-
вами користувача порталу.

Необхідність забезпечення колективної роботи та
комунікації учасників бізнес-процесів підприємства
обумовлена тим, що багато бізнес-процесів передба-
чають спільну роботу територіально віддалених або
мобільних співробітників, споживачів готової про-
дукції, партнерів, постачальників, дистриб’юторів
підприємства тощо. Для зменшення часу на узгод-
ження і прийняття рішень є доцільним використовува-
ти можливості „організації розробки, погодження, зат-
вердження та публікації матеріалів порталу”.

Комунікація учасників бізнес-процесів підприє-
мства за допомогою сервісу „адміністрування порта-
лу” здійснюється наступними засобами: організація
відкритих і закритих робочих груп для обговорення
та вирішення виробничих питань і обмін повідомлен-
нями, текстовими, аудіо- та відеоматеріалами між учас-
никами; обмін миттєвими повідомленнями між учас-
никами бізнес-процесів усередині порталу інформа-
ційних технологій металургійного підприємства; опи-
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тування та анкетування; організація онлайн конфе-
ренцій, чатів, розсилок, стрічок новин; календарі
подій; обмін думками відвідувачів порталу інформац-
ійних технологій на форумі.

Механізм організації робочих груп порталу інфор-
маційних технологій дозволяє скоротити час вироб-
лення і прийняття рішень, узгодження строків вико-
нання, встановлення відповідальних осіб; прискорює
процес розподілу керівником підрозділу завдань між
співробітниками; спрощує передачу необхідних мате-
ріалів; уніфікує звітні форми про виконані завдання;
полегшує керівникам моніторинг та контроль виконан-
ня необхідних робіт співробітниками.

Для ефективної реалізації поставлених перед ро-
бочою групою завдань керівництву надається мож-
ливість складання переліку робіт для виконавців з
метою планування робочого часу підлеглих. Для кож-
ного завдання в межах переліку керівник визначає
відповідального, важливість і час виконання. Існує
можливість призначення завдань і окремим учасни-
кам бізнес-процесів підприємства, і цілим групам.

Реалізація моніторингу та контролю виконання
переліку робіт дозволяє здійснювати відстеження ди-
наміки виконання робіт учасниками бізнес-процесів;
маршрутів руху документів металургійного підприє-
мства; розкладів співробітників підрозділів — учас-
ників бізнес-процесів. Можливість обміну миттєвими
повідомленнями між членами відкритих і закритих ро-
бочих груп дозволяє обговорити поточні завдання з
колегами по роботі.

Обмін миттєвими повідомленнями між учасни-
ками бізнес-процесів знижує вартість і прискорює
спілкування між співробітниками, що робить металур-
гійне підприємство більш гнучким до змін у зовніш-
ньому середовищі. Всі повідомлення зберігаються на
сервері. Всі надіслані й отримані (вхідні) повідомлен-
ня учасники бізнес-процесів можуть переглядати, мо-
дифікувати, пересилати та видаляти у будь-який зруч-
ний для них час.

Користувач сайту може переглядати статус або-
нентів, занесених до списку контактів (у мережі,
відійшов, не в мережі тощо). У тому випадку якщо
повідомлення приходить учаснику бізнес-процесу,
який не знаходиться в даний момент часу на порталі
інформаційних технологій, це повідомлення достав-
ляється йому пізніше (тоді, коли він зайде на портал).
Учасники бізнес-процесів можуть відсилати повідом-
лення не тільки одному співробітнику металургійного
підприємства, але й цілій групі.

Опитування та анкетування на порталі інформац-
ійних технологій металургійного підприємства необх-
ідне для проведення маркетингових досліджень, збо-
ру відомостей про потенційних споживачів готової

продукції та їх потреби, отримання зворотного зв’яз-
ку з відвідувачами для подальших публікацій.

Опитування та анкети можуть містити відкриті
(відвідувачеві надається можливість висловити свою
думку у вигляді тексту) і закриті (відвідувач може
вибрати один або кілька варіантів відповіді з запропо-
нованих) питання. Опитування та анкети можуть місти-
тися на різних сторінках порталу інформаційних тех-
нологій і бути орієнтованими і доступними для різних
груп користувачів (наприклад, опитування менеджерів
нижчої ланки або опитування операторів бізнес-про-
цесів), мати різні шаблони і стилі оформлення, місти-
ти різну кількість питань. При створенні анкет авто-
ром задаються обов’язкові та необов’язкові для за-
повнення поля. Після закінчення проведення анкету-
вання звіт про результати автоматично надається ко-
ристувачеві, який проводив анкетування. По закінченні
опитування на порталі можна опублікувати результати
у вигляді діаграм.

Можливість проведення онлайн конференцій доз-
воляє організовувати різні види зустрічей на порталі
інформаційних технологій металургійного підприєм-
ства, такі як презентації, семінари, тренінги тощо [2,
с. 3]. Учасники онлайн конференцій мають можливість
перегляду пропонованого їм матеріалу, обміну дум-
ками, участі в дискусіях.

Організація чатів відвідувачів порталу реалізує
можливість спілкування в реальному часі. Чат не пе-
редбачає можливості зберігання та архівування по-
відомлень.

Організація розсилок дозволяє створювати різні
категорії підписок (про нову продукцію, нових поста-
чальників, нові ринки збуту, нових партнерів, нові на-
кази і розпорядження на підприємстві тощо) і поши-
рювати інформацію заданим групам користувачів.
Користувачеві, який створює розсилку, надаються
можливості: вибору формату розсилки (звичайний
текст або html); завдання дати і часу відправлення
випуску розсилки; запиту підтвердження отримання
випуску передплатниками; створення нової розсилки
шляхом клонування і модифікування однієї з попе-
редніх; використання готових шаблонів для розсилан-
ня; додавання вкладених файлів; перегляду доставки
випусків розсилки одержувачам.

Адреси одержувачів розсилок, а також випуски
розсилок за категоріями зберігаються в базі даних.
Вибір одержувачів розсилки з бази може здійснюва-
тися за наступними параметрами: група користувачів
порталу інформаційних технологій, формат підписки,
шаблон електронної адреси.

Публікація стрічок новин на порталі інформацій-
них технологій металургійного підприємства дає мож-
ливість: менеджерам вищої та середньої ланки опера-
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тивно доводити інформацію до менеджерів нижчої
ланки про прийняті стратегічні та тактичні рішення;
менеджерам нижчої ланки, у свою чергу, оперативно
доводити до операторів бізнес-процесів необхідну
інформацію; операторам бізнес-процесів відчувати себе
залученими  в процеси, що відбуваються  на
підприємстві. Співробітники відділу інформаційних
технологій металургійного підприємства за допомо-
гою стрічок новин можуть повідомляти про появу
нового апаратного забезпечення, нових програмних
продуктів на ринку, про закупівлю комп’ютерної тех-
ніки, про час виконання ремонтних робіт, термінів до-
опрацювання і оновлення версій програмних продуктів,
що експлуатуються тощо. Іншим користувачам пор-
талу (постачальникам, дистриб’юторам, споживачам
готової продукції тощо) стрічки новин дозволяють
ознайомитися з поточним положенням підприємства,
продукцією тощо.

Календарі подій порталу інформаційних техно-
логій дозволяють контролювати зайнятість співробіт-
ників металургійного підприємства і їх присутність у
робочий час на місці.

Календарі подій підтримують можливості індиві-
дуального і групового календарного планування, а
також механізм нагадувань з можливістю передачі
повідомлень по електронній пошті або за допомогою
відправки SMS.

Обмін думками відвідувачів порталу інформац-
ійних технологій в спеціалізованих розділах на форумі
дозволяє організувати постійний зворотний зв’язок зі
споживачами готової продукції, обговорення опублі-
кованих на сайті матеріалів, формування постійної ауди-
торії порталу. Активність і звання (новачок, експерт,
гуру) користувача на форумі визначається його інтег-
ральною рейтинговою оцінкою і залежить від числа
надісланих їм повідомлень.

Видалення, поділ / об’єднання, перенесення в інші
розділи і закриття тем форуму, редагування та вида-
лення повідомлень і сторінок користувачів, отриман-
ня інформації (IP-адреси) і обмеження в правах пере-
гляду і редагування відвідувачів має право виконува-
ти модератор форуму. Призначення та зняття модера-
торів виконує адміністратор форуму.

При необхідності внесення змін до змісту порта-
лу співробітники підприємства звертаються до фахівців
відділу інформаційних технологій (редакторів, моде-
раторів, адміністраторів порталу), що працюють із сер-
вісом „адміністрування порталу”.

Редактор порталу інформаційних технологій
відповідає за підготовку та узгодження матеріалів для
публікації. Модератор публікує матеріал у відповід-
ний розділ. Для реалізації цих завдань сервіс „адміні-
стрування порталу” надає можливості: створення і

модифікації сторінок за допомогою візуального ре-
дактора; автоматичної генерації та структуризації
пунктів меню.

Адміністратор має права керування змістом,
обліку всіх внесених змін, оптимізації, архівації мате-
ріалів порталу, резервного копіювання і відновлення,
збору статистики відвідування різних сторінок порта-
лу інформаційних технологій та перегляду аналітики в
різних розрізах.

Доступність порталу інформаційних технологій в
мережі Internet вимагає підвищення рівня захисту ма-
теріалів, як від несанкціонованого доступу зловмис-
ників, так і від можливого пошкодження (навмисної
модифікації, фальсифікації або знищення даних, по-
шкодження внаслідок атаки комп’ютерних вірусів). У
зв’язку з цим для захисту інформації, представленої на
порталі інформаційних технологій металургійного
підприємства, від несанкціонованого доступу, модифі-
кації, пошкодження використовуються наступні мето-
ди сервісу „управління безпекою”: багатоступенева
політика безпеки; адаптивна система розмежування прав
доступу; ведення журналу сторінок, які переглядав ко-
ристувач порталу, і журналу вторгнень; можливість
шифрування інформації; резервне копіювання та віднов-
лення інформації; використання антивірусних програм.

Багатоступенева політика безпеки порталу інфор-
маційних технологій металургійного підприємства
містить в собі єдину для всього порталу систему авто-
ризації, реєстрації, управління користувачами і група-
ми користувачів і володіє наступними можливостями:
використання міжмережевого екрану WAF (Web
Application Firewall), що здійснює захист від більшості
відомих атак на інтернет-додатки; встановлення термі-
ну активності авторизації, що дозволяє виключити ата-
ки міжсайтового виконання сценаріїв (CSS / XSS) і
розкрадання даних для авторизації з робочої станції
користувача порталу; захист від перехоплення і вико-
ристання зловмисниками ідентифікаторів сесії корис-
тувачів; контроль активності відвідувачів порталу інфор-
маційних технологій (обмеження максимальної кількості
запитів і переходів користувачів по сторінкам в одини-
цю часу, обмеження кількості спроб введення паролю,
блокування занадто активних користувачів).

Адаптивна система розмежування прав доступу
базується на алгоритмі динамічної генерації ролей ко-
ристувачів, об’єктів та пов’язаних з ними груп при
зміні вмісту порталу і дає можливість здійснювати
надання користувачам порталу інформації, що макси-
мально відповідає вимогам керівництва підприємства.

У журналі відвіданих користувачами порталу сто-
рінок реєструються сторінки, на які заходив користу-
вач, скрипти, які він виконував, дати та кількість
відвідувань, IP-адреса користувача й логін, за допо-
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могою якого він був авторизований. Співробітникам
відділів інформаційних технологій підприємства, що
займаються адмініструванням порталу надається мож-
ливість перегляду безпосередньо самого журналу;
звітів, створених на підставі відомостей, наданих жур-
налом, а також аналізу статистики відвідувань. У жур-
нал вторгнень реєструються атаки, зафіксовані міжме-
режевим екраном WAF. Адміністратори порталу во-
лодіють повноваженнями при необхідності обмежувати
/ забороняти доступ користувача до порталу.

Можливість шифрування переданої інформації
порталу реалізується за допомогою протоколу захи-
щених сокетів SSL (Secure Sockets Layer), що вико-
ристовують криптографічний алгоритм, розроблений
RSA, з відкритого і секретного ключа.

Резервне копіювання та відновлення інформації
дозволяє адміністратору порталу оперативно віднови-
ти дані після апаратного або програмного збою.

Використання антивірусних програм за умови їх
регулярного централізованого поновлення забезпечує
захист даних і комплексу серверів підприємства від
шкідливого і шпигунського програмного забезпечен-
ня, атак зловмисників, спаму.

Висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у даному напрямку. Застосуван-
ня запропонованого порталу інформаційних технологій
вітчизняними металургійними підприємствами забез-
печить надання релевантної, оперативної, достовірної
інформації для прийняття обґрунтованих рішень.
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Пашенко Г. В. Організація порталу інформа-
ційних технологій на металургійному підпри-
ємстві

У роботі розглянуто особливості впровадження
порталу інформаційних технологій в діяльність вітчиз-
няних металургійних підприємств. Розроблено струк-
туру та схему роботи порталу, що забезпечує інфор-
маційним обміном усіх користувачів і надає оператив-
ну інформацію керівництву для прийняття ефективних
управлінських рішень з метою досягнення оптималь-
них ринкових показників підприємства.
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предприятии
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портала информационных технологий в деятельность
отечественных металлургических предприятий. Раз-
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Стійке функціонування економіки України та її
майбутнє зростання значною мірою визначаються
ефективністю прийняття управлінських рішень щодо
динамічного становлення та розвитку вітчизняних
підприємств. Цей процес відбувається в умовах фор-
мування конкурентного середовища, яке, власне, є
вирішальним факторів розвитку і окремих соціально-
економічних систем, і національних економік загалом.

Управлінські рішення безпосередньо пов’язані, із
одного боку, із необхідністю підвищення конкурентосп-
роможності товарів, підприємства, галузі, країни, а, з
іншого, — з розробкою нових механізмів, що забезпе-
чують формування ринкового конкурентного середови-
ща. Для вітчизняних підприємств, що на сучасному етапі
суттєво відстають від зарубіжних виробників за потенц-
іалом та якістю продукції, ефективності виробництва та
управління, з погляду їх стабілізації та подальшого за-
безпечення успішної діяльності розвитку механізмів уп-
равлінських рішень, що сприяють підвищенню конку-
рентоспроможності, є нагальною потребою сьогодення.

На сьогодні існує чимала кількість опублікованих
робіт, присвячених вивченню процесу прийнятті управл-
інських рішень, серед яких праці вітчизняних та зарубі-
жних вчених: Ф. Ф. Аунапу, В. І. Варфоломєєва, Е. І. Віл-
каса, В. В. Глущенка, Л. Г. Євланова, О. І. Ларичева,
Б. Г. Литвака, Л. Планкетта, Е. А. Смірнова, Р. А. Фатхут-
дінова, С. В. Чудновської, В. С. Юкаєвої та ін.

Зокрема питання методів та технології розробки уп-
равлінських рішень досліджені в працях К. В. Балдіна,
В. І. Варфоломєєва, С. М. Воробйова, Е. П. Істоміна та ін.

Істотний внесок у розробку проблем результа-
тивності й ефективності управлінської праці внесли
дослідження вітчизняних економістів В. Василенка,
М. Долішнього, Б. Кліяненка, А. Колота, І. Крижка,
В. Лагутіна, Н. Лук’янченко, Н. Борецької, В. Маму-
това, І. Петрової, І. Швець, М. Прокопенка, Г. Задо-
рожнього, О. Турецького, О. Уманського, М. Чума-
ченка та інших. Найбільш яскравими представниками
зарубіжних економістів, які розглядали проблеми
організації управлінської праці, є Х. Мінцберг, Л. Дай-
єр, Ф. Тейлор, А. Файоль.

Разом із тим окремі сторони процесу підготовки,
прийняття та реалізації управлінських рішень, особливо
з урахуванням формування та розвитку конкурентного
середовища в перехідній економіці, у сучасній літера-
турі розглядаються фрагментарно, а запропоновані підхо-
ди не враховують повного комплексу завдань з її забез-
печення. Це обумовлено низкою об’єктивних причин,
зокрема, складністю вирішення цієї проблеми в існую-

чих умовах, а також відсутністю значної практики прий-
няття управлінських рішень в умовах ринкової конку-
ренції у зв’язку з її новизною та незавершеністю про-
цесів реформування планової системи господарювання.

Немає також і розробок із проблеми оцінки ефектив-
ності управлінських рішень на основі комплексного вико-
ристання системи збалансованих показників, методів мор-
фологічного аналізу та системи бюджетного управління.

Сьогодні відчувається гостра потреба подальшого
всебічного наукового дослідження цих питань, розгляду
таких аспектів, як: обґрунтування доцільності перефор-
матування управлінських рішень у перехідній економіці,
формування цілісної компетенції їх прийняття в умовах
конкуренції, визначення механізмів та методів вироблення
рішень, спрямованих на певну економічні систему. До
того ж, потребують ґрунтовного аналізу умови, основні
проблеми, тенденції розвитку механізмів та методів прий-
няття управлінських рішень у новому середовищі, вра-
ховуючи специфіку мети та завдань реструктурування
вітчизняних підприємств, оскільки повне копіювання
досвіду країн із сформованою економікою не завжди
можливе та доцільне, хоча не виключає творчого вико-
ристання зарубіжного досвіду.

Концепції, висновки та рекомендації, представ-
лені у сучасних дослідженнях вітчизняних за зарубі-
жних вчених, програмні та прогнозні розробки дер-
жавних органів влади та науково-дослідних центрів з
теорії управління, прийняття управлінських рішень та
проектування створюють теоретичну та методологіч-
ну основу для аналізу сучасних концепцій та пропо-
зицій щодо реформування вітчизняної економіки.

Теоретичні та методологічні аспекти адаптації уп-
равлінських рішень до зовнішнього та внутрішнього кон-
курентного середовища ринкового господарства дозво-
ляють на науковій основі об’єктивно формувати відповідні
механізми прийняття рішень та моделювати алгоритми
виведення підприємств з екстремальних ситуацій на
рівень стійкого фінансового розвитку за рахунок підви-
щення конкурентоздатності товарів, галузей та послуг,
тобто здатності витримувати конкуренцію порівняно з
аналогічними суб’єктами господарювання.

Саме управлінські рішення, орієнтовані на форму-
вання конкурентного середовища, передбачають вирішен-
ня двох проблем: виявлення обмежень та оцінка рівня
потенціалу підприємств-конкурентів, ефективності його
використання, а також пошук та вдосконалення механізмів
управлінських рішень з метою забезпечення конкурентос-
проможності товарів, враховуючи вимоги ринкової
кон’юнктури та економічної й споживчої цінності.
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Специфічною особливістю сучасних українських
умов господарювання є те, що в їх основі лежить народ-
ногосподарська структура, створена плановою економ-
ікою, яка не мала впродовж тривалого часу внутрішньої
конкуретно-ринкової альтернативи. Проте саме фактори
зовнішньої та внутрішньої конкуренції безпосередньо
впливають на ситему цілей, вибір методів, формування
альтернатив та їх оцінку, критерії та обмеження при ви-
робленні та прийнятті управлінських рішень, спрямова-
них на ефективне використання виробничого, фінансо-
вого та трудового потенціалу підприємств. У свою чер-
гу, як показують дослідження, варто враховувати фак-
тори, які впливають на вдосконалення управлінських
рішень у нових умовах господарювання, серед яких
виділяють: час та інформація; обсяг необхідних ресурсів;
професіоналізм та компетентність менеджерів; сучасне
середовище прийняття управлінських рішень; організа-
ція, механізми та методи розробки рішень.

В умовах динамічного розвитку ринкової еконо-
міки та загостренні конкуренції вдосконалення ме-
ханізмів прийняття управлінських рішень є необхід-
ною умовою життєздатності та ефективного функціо-
нування вітчизняних підприємств на ринку.

Сучасні дослідники дійшли висновку, що серед ос-
новних аналітичних технологій підтримки управлінських
рішень, використовуваних в умовах конкуренції, рекомен-
довані такі: „What-if аналіз”, оптимізаційний аналіз, „How-
can аналіз”, кореляційно-регресивний аналіз, аналіз про-
гнозування на основі трендів тощо [7]. Ці технології є інстру-
ментом для раціоналізації та інтенсифікації управлінської
діяльності, вони дозволяють вирішувати різноманітні зав-
дання і проблеми конкретної галузі та підприємства, а та-
кож знижувати рівень ризику та невизначеності під час
прийняття управлінського рішення.

Сам процес прийняття управлінського рішення
спирається на значні обсяги інформації, що характе-
ризують поширення, розвиток та економічне значення
факторів конкурентного середовища. Лише в резуль-
таті своєчасного отримання та повноцінної обробки цієї
інформації можна прийняти оптимальне рішення, яке
забезпечить ефективну діяльність підприємства та його
високу рентабельність.

Сучасні напрямки розвитку механізмів та методів
управлінських рішень тісно пов’язані з умовами зов-
нішнього середовища підприємств.

Технологія менеджменту розглядає сам процес
прийняття управлінського рішення як ланцюжок трьох
стадій: підготовка рішення, прийняття рішення, реалі-
зація рішення.

Кожна з цих стадій передбачає виконання комп-
лексу управлінських дій. Наприклад, економічний аналіз
ситуації та мікро- та макрорівні, який включає пошук,
збирання та обробку інформації та формування проблем,
що потребують нагального вирішення, використовують-
ся на першій стадії процесу. Наочно характеризує цей
етап блок-схема, запропонована Л. Федуловою [4]:

Натомість, розробка та оцінка альтернативних
рішень та курсу дій на основі багатоваріантних розра-
хунків, відбір критеріїв вибору оптимального рішення
та, врешті-решт, вибір та прийняття найкращого рішен-
ня — це завдання другої стадії.

Проведення заходів щодо конкретизації рішення
та своєчасне доведення його до виконавця, контроль
за виконанням рішення, необхідні корективи та оцінка
отриманого результату характеризують завершальну
стадію процесу прийняття управлінського рішення.

Розрізняють методи прийняття рішень, за допо-
могою яких досягається поставлена мета [2]:

1) метод, що базується на інтуїції управлінця,
підкріпленій наявністю певного досвіду та суми знань
в конкретній сфері діяльності, що й допомагає вибра-
ти та прийняти правильне рішення;

2) метод, що ґрунтується на понятті „здорового
глузду”, коли керівник, приймаючи рішення, обґрун-
товує його послідовними доказами, що спираються
на накопичений практичний досвід;

3) метод на основі науково-практичного підходу,
тобто, вибір оптимальних рішень на основі переробки
значної кількості інформації, яка допомагає обґрунту-
вати прийняте рішення. Цей метод потребує застосу-
вання сучасних технічних засобів.

Питання який метод обрати для керівника є од-
ним із найскладніших та найважливіших. Адже для
цього необхідна всебічна оцінка самим керівником
конкретної обстановки та самостійний вибір.

Правила прийняття управлінських рішень або
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нормативи, зазвичай розробляються та встановлюють-
ся самими фірмами. Ці правила поділяються на опе-
ративні, стратегічні та організаційні.

Оперативні правила формуються у вигляді різно-
манітних інструкцій у середній управлінській ланці.

Стратегічні правила або ділова політика включа-
ють такі види рішень, як визначення типу виробів та
послуг, замовників, організація збутової мережі, спо-
собів установлення цін, умов та гарантій при продажу.

Організаційні правила базуються на місцевому
та державному законодавстві.

Управлінські рішення спрямовані, насамперед, на
розв’язання проблем та максимальне наближення до
поставленої мети. Тому такі рішення повинні повністю
відповідати основним вимогам, таким, як обґрунто-
ваність, своєчасність, здійсненність, економічність,
точність формулювань, ефективність. Адже, якщо
рішення прийняте своєчасно та належним чином об-
ґрунтоване, то воно стимулює розвиток підприємства,
а передчасне або запізніле рішення знижує результа-
тивність праці колективу чи окремих виконавців.

Різними організаціями в різних умовах можуть
прийматися найрізноманітніші рішення, які будуть
відрізнятися за змістом, термінами дії, масштабами,
рівнем прийняття та інформаційним забезпеченням.
Зорієнтувати у виборі необхідного управлінського
рішення допомагає їх чітка класифікація.

Управлінські рішення бувають таких типів:
— Планові, організаційні, регуляційні, активі-

заційні, контрольні.
— Економічні, соціальні, технічні, наукові.
— Директивні, нормативні, методичні, рекомен-

даційні, дозвільні.
— Стратегічні, тактичні, оперативні.
— Внутрішнього спрямування, зовнішнього

спрямування.
— Індивідуальні та колективні.
— Організація в цілому, її структурні підрозділи,

функціональні служби, окремі працівники.
— Структуровані, слабо структуровані, неструк-

туровані.
— Оптимальні, раціональні.
— Креативні, евристичні, репродуктивні [4].
Таким чином, сучасна наука пропонує широкий вибір

форм, методів та прийомів реалізації управлінських рішень
у різноманітних умовах. Завдання, яке стоїть перед відпов-
ідальним за прийняття остаточного рішення, передбачає
максимальне врахування особливостей середовища, забез-
печення дотримання принципів та створення необхідних умов
для успішної реалізації прийнятого рішення.

Отже, процвітання підприємства в остаточному
підсумку цілком залежить від міри оволодіння менед-
жерами досягненнями науки й практики в галузі уп-
равлінської діяльності. Це стосується, насамперед,
організації та здійснення процесів управління персо-
налом і бізнесом, використання техніки управління,
якостей управлінського персоналу, їхньої відповідності
завданням підприємства, характеру і масштабам бізне-

су, динамізму раціоналізації системи управління
підприємством, а також умов праці персоналу.
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Аналіз господарсько-фінансової діяльності
підприємства — це комплексне вивчення його робо-
ти, що дозволяє дати їй об’єктивну оцінку, виявити
закономірності і тенденції розвитку, визначитизавдан-
ня, що стоять перед ним, розкрити резерви виробни-
цтва і недоліки в його роботі, намітити шляхи по-
ліпшення всіх сторін його діяльності.

Зміст аналізу господарсько-фінансової діяльності
включає:

— дослідження економічних, технічних, техно-
логічних, організаційних і інших сторін роботи підприє-
мства, чинників і причин;

— наукове обґрунтування внутрішньогосподар-
чих планів, контроль за їх виконанням;

— об’єктивна оцінка ефективності господарсь-
ко-фінансової діяльності підприємства і досягнутого
організаційно-технічного рівня виробництва;

— виявлення внутрішньогосподарчих резервів
і їх використання, недоліків і їх усунення в цілях по-
дальшого підвищення ефективності роботи підприє-
мства;

— контроль за виконанням намічених заходів [1].
Безпосередньо за матеріалами аналізу діяльності

підприємства розробляються заходи, направлені на
подальший розвиток виробництва і підвищення його
ефективності. В умовах ринкової економіки лише на
основі аналізу можна встановити оптимальний варіант
рішення поставлених перед підприємством задач на
всіх етапах планування і його фактичної діяльності,
причому не тільки за звітний, але і за ряд періодів,
тобто визначити тенденції його розвитку. Це дозволяє
якнайповніше вивчити і виявити резерви не лише для
поточної роботи, але й для подальшого розвитку
підприємства.

Центральна функція аналізу — пошук резервів
підвищення ефективності виробництва на основі вив-
чення передового досвіду і досягнень науки та практи-
ки, а також розробка заходів щодо використання вияв-
лених резервів у процесі господарської діяльності [2].

Техніко-економічні показники — система вимірів,
що характеризує матеріально-виробничу базу підприє-
мства і комплексне використання ресурсів. Техніко-

економічні показники ( далі ТЕП) застосовуються для
планування й аналізу організації виробництва і праці,
рівня техніки, якості продукції, використання основ-
них і оборотних фондів, трудових ресурсів; є осно-
вою під час розробки техпромфінплана підприємства,
встановлення прогресивних техніко-економічних норм
і нормативів. Є показники загальні (єдині) для всіх
підприємств і галузей і специфічні, що відображають
особливості окремих галузей.

Для оцінки техніко-економічного рівня виробниц-
тва і продукції, що випускається, використовується
система загальних показників: частка продукції, по-
казники якої перевершують або відповідають вищим
досягненням вітчизняної і зарубіжної науки і техніки;
питома вага продукції, морально застарілій і підляга-
ючій модернізації або зняттю із виробництва; ступінь
механізації та автоматизації праці (кількість робочих,
які виконують роботу повністю механізованим спосо-
бом; кількість робочих, що переводяться в планова-
ному періоді з ручної праці на механізовану та авто-
матизовану працю в основному і допоміжному ви-
робництвах); абсолютне і відносне зменшення чисель-
ності працівників; зниження собівартості і зростання
продуктивності праці за рахунок підвищення техніч-
ного рівня виробництва. Специфічні показники техні-
ко-економічного рівня характеризують: якісні і струк-
турні зміни продукції, що випускається (наприклад,
середня марка цементу); рівень технічної бази в га-
лузі і використання устаткування (наприклад, ко-
ефіцієнт використання корисного об’єму доменних
печей); матеріаломісткість виробництва (наприклад,
витрата умовного палива на 1 квт*ч відпущеної
енергії); продуктивність праці в натуральному виразі
(наприклад, добича нафти, вугілля, газу на одного
робітника) та об’єми виробництва продукції із засто-
суванням найважливіших ефективних технологічних
процесів і прогресивного устаткування [3].

Розглянемо виручку від реалізації продукції (то-
варів, робіт, послуг), собівартість, чистий дохід від
реалізації, валовий прибуток, прибуток від звичайної
діяльності підприємства, податок на прибуток, чистий
прибуток за 2008 і 2009 рр. в контексті формування
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чистого прибутку підприємства. Розглянемо дані по-
казники та їх зміни в табл. 1.

Як видно з даних табл. 1 на підприємстві є пози-
тивна тенденція збільшення об’ємів реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг), так це зростання склало
1705134,0 тис грн., але разом із тим відбулося і зрос-
тання собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)
на 810948,0 тис грн.

Прибуток від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) в 2009 р. склав 1 602 849 тис грн. Структура
прибутків від звичайної діяльності в порівнянні з по-
переднім звітним періодом не змінилася. Прибутки від
звичайних видів діяльності, так само як і в поперед-
ньому періоді, більш ніж на 90% складаються із при-

бутків від виробництва і ремонту авіаційних двигунів і
наземної техніки. Прибуток від продажу споживчих
товарів незначний.

Розглянемо структуру прибутків від звичайної
діяльності й порівняємо з попереднім періодом. Як ба-
чимо з табл. 2 структура продукції за 2009 та 2008 рр.
різні, тому структура прибутків теж різна.

Абсолютні значення доходів від звичайної діяль-
ності в 2009 р. збільшилися на 81,89% по відношен-
ню до показників попереднього періоду у зв’язку із
збільшенням об’єму продажів вертолітних двигунів і
коливаннями валютних курсів.

Розглянемо фінансові показники діяльності
підприємства ВАТ „Мотор Січ”. Дані для розрахунків

Таблиця 1
Аналіз факторів формування чистого прибутку підприємства ВАТ «Мотор Січ»

Показники В 2009 р.,  
тис грн. 

В 2008 р.,  
тис грн. 

Відхилення   
(+,-) 

Темпи 
росту,% 

1 2 3 4 5 
Прибуток (виручка) від реалізації 
продукції (товарів , робіт, послуг) 

3837706,0 2132572,0 1705134,0 79,96 

Податок на додану вартість  96917,0 73509,0 23408,0 31,84 

Інші вирахування із прибутку 436,0 1639,0 -1203,0 -73,40 
Чистий прибуток (виручка) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 

3740353,0 2056424,0 1683929,0 81,89 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

2137504,0 1326556,0 810948,0 61,13 

Валовий прибуток 1602849,0 729868,0 872981,0 119,61 
Інші операційні прибутки 2478380,0 1381562,0 1096818,0 79,39 
Адміністративні виграти 308658,0 275792,0 32866,0 11,92 
Витрати на збут 224449,0 150874,0 73575,0 48,77 
Інші операційні  витрати 2443130,0 1426649,0 1016481,0 71,25 
Фінансові результати від операційної  
діяльності: прибуток 

1104992,0 258115,0 846877,0 328,10 

Прибуток від участі в капіталі 9513,0 18700,0 -9187,0 -49,13 
Інші фінансові прибутки 787,0 217,0 570,0 262,67 
Інші прибутки 64764,0 151169,0 -86405,0 -57,16 
Фінансові  витрати 84279,0 53379,0 30900,0 57,89 
Витрати від участі в капіталі 11887,0 6816,0 5071,0 74,40 
Інші виграти 88277,0 355310,0 -267033,0 -75,15 
Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: прибуток 

995613,0 12696,0 982917,0 7741,94 

Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 

254384,0 10142,0 244242,0 2408,22 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності:  прибуток 

741229,0 2554,0 738675,0 28922,28 

Чистий прибуток 741229,0 2554,0 738675,0 28922,28 
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беремо зі звітності підприємства (звіт про фінансові
результати та баланс підприємства за 2009 р.). Під час
аналізу фінансової діяльності підприємства будуть роз-
глянуті показники ліквідності підприємства, показни-
ки фінансової стійкості, показники рентабельності
діяльності підприємства [3]:

а) показники ліквідності підприємства:
1) коефіцієнт моментальної ліквідності — відоб-

ражає платіжні можливості підприємства за сплатою
поточних зобов’язань, за умови своєчасного прове-
дення розрахунків із дебіторами. Розраховується за
формулою 1:

 

ПЗ
ТГПНЗВТнВВЗОАКмл +++++

= ,   (1)

де ОА — сума всіх оборотних активів, значення
беремо в балансі — код рядка 260;

ВЗ — вартість виробничих запасів, код рядка в
балансі 100;

ТнВ — вартість тварин під час вирощування та
відгодовування, код рядка в балансі 110;

НЗВ — вартість незавершеного виробництва, код
рядка в балансі 120;

ГП — вартість готової продукції, код рядка в ба-
лансі 130;

Т — вартість товарів, код рядка в балансі 140;
ПЗ — сума всіх поточних зобов’язань, код ряд-

ка в балансі 620.
 48,02008 =Кмл ,
 86,02009 =Кмл .
2) коефіцієнт абсолютної ліквідності — пока-

зує, яка частина боргів підприємства може бути
сплачена негайно. У світовій практиці достатнім
уважається  значення  коефіцієнта  абсолютної
ліквідності, рівне 0,2 — 0,3, тобто підприємство

може негайно погасити 20 — 30 % поточних зобо-
в’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розра-
ховується за формулою 2:

 

ПЗ
ІПФ+ГК+ГК

=л.Кабс ін ,      (2)

де ГКн — сума грошових коштів у національній
валюті (код рядка 230);

ГКі — сума грошових коштів в іноземній валюті
(код рядка 240);

ПФІ — сума коштів на поточні фінансові інвес-
тиції (код рядка 220).

 
10,0=

1604104
113964+37425+11522

=л.Кабс 2008 ,

 
.20,0=

1421998
104970+116787+70603

=л.Кабс 2009

3) чистий оборотний капітал — його наявність і
величина свідчать про здатність підприємства оплачу-
вати свої поточні зобов’язання і розширювати подаль-
шу діяльність. Розраховується за формулою 3:

 ПЗОАЧок −= ,    (3)
 692179160410422962832008 =−=Чок тис грн.,
 13891921421998 -28111902009 ==Чок  тис грн.,
б) показники фінансової стійкості підприємства:
1) коефіцієнт фінансування — повинен бути мен-

ше одиниці і зменшуватись. Розраховується за фор-
мулою 4:

 
,

ВК
ДМП+ПЗ+ДЗ+ЗНВ

=Кф
    (4)

де ЗНВ — сума коштів для забезпечення наступ-
них витрат і платежів, код рядка в балансі 430;

ДЗ — сума коштів довгострокових зобов’язань,
код рядка в балансі 480;

Таблиця 2
Структура прибутків від звичайної діяльності

Найменування статті  Звітний період Попередній 
період 

Абсолютні 
зміни 

Темпи 
зростання, 

% 
Чистий прибуток (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) – всього тис грн. 

3740353,0 2056424,0 1683929,0 81,89 

У тому числі: 
Продукція авіаційного призначення: %  
                       тис грн. 

93,5 
3497230,0 

86,5 
1778807,0 

 
1718423,0 

 
96,60 

Продукція загальнотехнічного 
призначення : %  
                        тис грн. 

 
4,2 

157095,0 

 
9,4 

193304,0 

 
 

-36209,0 

 
 

-18,73 
Товари народного споживання: % 
тис грн. 

2,3 
86028,0 

4,1 
84313,0 

 
1715,0 

 
2,03 

 



138
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

А. Г. Семенов, С. А. Король, О. О. Плаксюк

ДМП — сума доходів майбутніх періодів, код
рядка в балансі 630;

ВК — сума коштів, що відноситься до власного
капіталу, код рядка в балансі 380.

 
96,0=

1802633
119+1604104+125766+4692

=Кф2008 ,

 
65,0=

2546257
234+1421998+235405+6769

=Кф2009 .

2) коефіцієнт забезпеченості власними оборотни-
ми коштами — показує ступінь забезпеченості підприє-
мства власними оборотними коштами. Розраховуєть-
ся за формулою 5:

 

ПЗ
ПЗОАКз −

= ,     (5)

 
43,0

1604104
1604104 - 2296283

2008 ==Кз ,

 
97,0

1421998
14219982811190

2009 =
−

=Кз .

3) коефіцієнт маневреності власного капіталу —
показує, яка частина власного капіталу використо-
вується для фінансування поточної діяльності, тобто
вкладена в оборотні кошти, а яка — капіталізована.
Розраховується за формулою 6:

 

ВК
ПЗОАКм −

= ,      (6)

 
38,0

1802633
1604104 -2296283

2008 ==Км ,

 
54,0

2546257
1421998 -2811190

2009 ==Км .

в) показники рентабельності дозволяють визна-
чити ефективність вкладених засобів у підприємство і
раціональність їх використання. Розраховуємо такі
показники:

1) коефіцієнт рентабельності фондів розраховуєть-
ся за формулою 7:

 

2/)ПВоз( j+
=

iПВоз
ЧПКрф ,     (7)

де ЧП — чистий прибуток;
ПВозi — первісна вартість основних засобів

звітного періоду;
ПВозj — первісна вартість основних засобів по-

переднього періоду.
 

0013,0=
1957957)/2+(1822969

2554
=Крф2008 ,

 
36,0=

2/)2118701+1957957(
741229

=Крф2009 .

2) коефіцієнт рентабельності реалізації розрахо-
вується за формулою 8:

 

ЧД
ЧП

=Крр ,       (8)

де ЧД — чистий прибуток (виручка) від реалі-
зації продукції, в звіті про фінансові результати код
рядка 035.

 
0012,0=

2056424
2554

=Крр2008 ,

 
19,0=

3740353
741229

=Крр2009 .

3) коефіцієнт рентабельності продукції розрахо-
вується за формулою 3.9:

 

ВзбАВСп
ВзбАВВПКрп

++
−−

= , (9)

де ВП — валовий прибуток;
АВ — адміністративні витрати;
Взб — витрати на збут;
Сп — собівартість реалізованої продукції.
 

17,0
1508742757921326556
150874275792729868

2008 =
++
−−

=Крп ,

 
40,0

2244493086582137504
2244493086581602849

2009 =
++
−−

=Крп .

Зводимо кожну групу показників у таблиці й ана-
лізуємо їх. Показники ліквідності наведені в табл. 3.

Дані табл. 3 показують, що підприємство має
можливість оплачувати свої поточні зобов’язання і
розширювати подальшу діяльність, оскільки чистий
оборотний капітал є в наявності, і його величина
зросла в звітному році на 100,6%. Інші показники
теж збільшилися, що свідчить про достатність ре-
сурсів підприємства, які можуть бути використані
для погашення його поточних зобов’язань. Ко-
ефіцієнт абсолютної ліквідності збільшився на 100%.
Що говорить про збільшення частки боргів підприє-
мства, які можуть бути погашені негайно. Все це,
безумовно, характеризує стрімкий розвиток на
підприємстві позитивних тенденцій в його функціо-
нуванні і розвитку.

Аналізуємо показники фінансової стійкості, які
наведені в табл. 4.

Коефіцієнт фінансування менше 1, а також цей
показник став менше в порівнянні з попереднім ро-
ком. Бачимо тенденцію зменшення залежності підприє-
мства від сторонніх засобів. Так на кожну гривню
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власних засобів підприємство привертало позикових
на початку року 96 коп., а на кінець — 65 коп. Інші
показники відображають збільшення забезпеченості і
маневреності власними коштами, і це добре при ви-
ході з фінансової кризи.

Аналіз показників рентабельності наведено в
табл. 5.

Як видно з отриманих результатів, у 2008 р. — у
період економічної кризи, підприємство функціонувало
із зовсім маленькою рентабельністю. Але навіть з
мінімальним доходом підприємство вистояло у важкі
економічні часи і зараз фінансове положення підприє-
мства оцінюється як стабільне, позитивне.

На підприємстві ВАТ „Мотор — Січ” модерніза-
цією устаткування займаються такі структурні одиниці:

— управління головного механіка;
— відділ спеціального технологічного обладнання

Конструкторсько-технологічного управління ( далі
ВСТО КТУ).

ВСТО — це відділ, який займається розробкою
конструкторської та технічної документації для ство-
рення нового обладнання, ремонту, наладки та модер-
нізації устаткування. Роботи згідно розробленої доку-
ментації виконує цех 20, що входить до складу КТУ.
ВСТО була розроблена документація на модернізацію
такого обладнання і попередньо було оцінено матері-
альні витрати за цими роботами:

— модернізація устаткування для гідромеханіч-
ної формовки фінінгів — 180000 грн.;

— модернізація пристрою для просічення пазів
— 96300 грн.;

— модернізація устаткування робото-технічного
комплексу (РТК) для обсікання пера лопатки (6 шт.)
— 1069000 грн.;

— модернізація устаткування з роботом МП-9С
(5 шт.) — 629700 грн.

Оцінку ефективності роботи цього обладнання
будемо проводити шляхом розрахунку основних тех-
ніко-економічних показників. Саме на основі цих роз-
рахунків можна зробити висновок про те, які заходи
необхідно проводити щоб поліпшити діяльність
підприємства.

Для аналізу використання виробничих потужно-
стей підприємства розрахуємо коефіцієнт використан-
ня виробничої потужності по формулі 10:

 

пасп

факт

ВВП В•T•N
В

=К , (10)

де Вфакт — фактичний випуск продукції (прове-
дених робіт) в звітному періоді, натуральних одиниць;

N — кількість устаткування, шт.;
Впасп — виробнича потужність підприємства по пас-

порту, натуральних одиниць (кількість робіт) в годину;
Т — час роботи устаткування у звітному періоді,

Таблиця 3
Аналіз показників ліквідності

Показники 2008 р. 2009 р. Відхилення  
(+, -) 

Темпи 
зростання (%) 

Коефіцієнт моментальної  ліквідності 0,48 0,86 0,38 79,1 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,10 0,20 0,10 100,0 
Чистий оборотний капітал, тис грн. 692179,0 1389192,0 697013,0 100,6 
 

Таблиця 4
Аналіз показників фінансової стійкості

Показники 2008 р. 2009 р. Відхилення  
(+, -) 

Темпи 
зростання  (%) 

Коефіцієнт фінансування 0,96 0,65 -0,31 -32,2 
Коефіцієнт забезпеченості власними  
оборотними коштами 

0,43 0,97 0,54 125,5 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,38 0,54 0,16 42,1 
 

Таблиця 5
Аналіз показників рентабельності

Показники 2008 р. 2009 р. Відхилення  
(+, -) 

Темпи 
зростання (%) 

Коефіцієнт рентабельності фондів 0,0013 0,36 0,3587 275,9 
Коефіцієнт рентабельності реалізації 0,0012 0,19 0,1888 157,3 
Коефіцієнт рентабельності продукції 0,17 0,40 0,23 135,3 
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годин. Вище згадане устаткування працює в 1 зміну,
тривалістю 8 годин, кількість робочих днів — 251 за
рік, тобто Т=8 х 251 = 2008 годин.

Проводимо розрахунок вказаного коефіцієнта в
табл. 6.

Із проведених розрахунків бачимо, що потужність
даного обладнання повністю не використовується
внаслідок того, що воно є технічно і морально заста-
рілим. Кількість простоїв із-за непланових ремонтів
(в середньому до 6 разів на рік) не дає змогу працю-
вати на повну потужність.

Матеріально-технічною базою виробництва, фун-
даментом його подальшого вдосконалення і розвитку
служать основні засоби. Їх ефективне використання
дозволяє нарощувати об’єми виробництва, знижува-
ти собівартість, збільшувати прибуток і підвищувати
рентабельність.

Використання морально і фізично застарілих ос-
новних фондів серйозно гальмує процес впроваджен-
ня передових технологій, заважає нарощуванню ви-
пуску виробів, що відповідають вищим світовим до-
сягненням, знижує темпи економічного зростання.
Тому важливим напрямом підвищення ефективності
виробництва є прискорення оновлення машин і устат-
кування [1, с. 187].

Необхідно проаналізувати ефективність викори-
стання основних засобів. Основним узагальнюючим
показникам ефективності використання основних
фондів є фондовіддача.

Фондовіддача визначається як відношення об’єму
проведеної продукції до середньої вартості основних
виробничих фондів і показує, скільки продукції одер-

жує підприємство з кожної гривні, вкладеної до ос-
новних фондів [4, с.159]. Розрахуємо показник фон-
довіддачі устаткування (формула 11) в фактичному і
плановому періодах, а також розрахуємо загальну
зміну фондовіддачі.

 

ОФ

і

В
ВП

=Фв , (11)

де ВПі — випуск продукції у вартісному вимірі,
тис грн.;

ВОФ — вартість основних фондів, тис грн. В да-
ному випадку це вартість устаткування, що плануємо
модернізувати.

Результати розрахунків зводимо в табл. 7.
Зміну фондовіддачі (Δ Ф) розраховуємо  як

різницю між плановим і фактичним показниками фон-
довіддачі.

Таким чином, за рахунок реалізації проекту мо-
дернізації устаткування збільшиться випуск продукції,
а від цього і фондовіддача. У результаті чого підприє-
мство отримуватиме більше прибутку. Заходи, які не-
обхідно провести для збільшення прибутковості
підприємства:

— розвиток технологічного потенціалу;
— підтримання інноваційної діяльності;
— жорстке планування та контроль витрат;
— використання пільг, що надаються законом.
Для чіткого формування витрат на модернізацію

устаткування пропонуємо провести такі організаційні
заходи — створити кошторисну групу при планово-
економічному бюро. Кошторисна група, у складі 2
чоловік, буде займатися складанням кошторисів для

Таблиця 6
Розрахунок коефіцієнта використання виробничої потужності

Найменування устаткування N, шт. Вфакт , шт. Впасп, 
шт./год 

КВВП 

Устаткування для гідромеханічної формовки фінінгів 1 889 0,77 0,57 
Пристрій для просічення пазів 1 4405 2,6 0,84 
Устаткування РТК для обсікання пера лопатки 6 2246 0,36 0,52 
Устаткування з роботом МП-9С 5 3256 0,45 0,72 
 

Таблиця 7
Аналіз показників фондовіддачі

Найменування устаткування ВПфакт, 
тис. грн 

ВПпл, тис. 
грн 

ВОФ, тис. 
грн 

Фвфакт, 
грн 

Фвпл., грн ΔФ, 
грн 

Устаткування для гідромеханічної 
формовки фінінгів 

88,9 110,0 320,0 0,28 0,34 0,06 

Пристрій для просічення пазів 44,08 51,28 150,0 0,29 0,34 0,05 
Устаткування РТК для обсікання 
пера лопатки - 6 шт. 

456,7 705,0 3350,0 0,14 0,21 0,07 

Устаткування з роботом МП-9С – 5 
шт. 

280,6 445,0 4210,0 0,07 0,11 0,04 
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проектів модернізації, ремонту та наладки обладнан-
ня. Використовуючи новітню комп’ютерну програму
при складані кошторисів можна відстежувати процес
реалізації і контролю за витратами.

Програмний комплекс призначений для автома-
тизованого випуску використовуваної у будівництві
ресурсної кошторисної документації.

Склад нормативно-довідкової інформації ( далі
НДІ) в програмі:

— ресурсні елементні кошторисні норми на буд-
івельні роботи;

— ресурсні елементні кошторисні норми на мон-
таж устаткування;

— ресурсні елементні кошторисні норми на ре-
монтно-будівельні роботи;

— ресурсні елементні кошторисні норми на рес-
тавраційно-відновні роботи;

— ресурсні елементні кошторисні норми на пус-
коналагоджувальні роботи ;

— ресурсні кошторисні норми експлуатації бу-
дівельних машин і механізмів.

НДІ програмного комплексу також уключає:
— довідник матеріалів, виробів і конструкцій;
— довідники устаткування (прейскуранти);
— стандартні фрагменти на вироби, конструкції,

типові вузли і деталі;
— каталог штучних виробів, конструкцій, типо-

вих вузлів і деталей;
— бібліотечні правки до ресурсних елементних

кошторисних норм (бібліотечні поправки автоматизу-
ють облік вимог технічних частин збірок норм);

— параметри, необхідні для нарахування інших
витрат.

Програмне забезпечення надає можливість ство-
рювати власні регіональні і будівельні норми, занося-
чи їх в НДІ. Наявність розвиненої пошукової системи
спрощує пошук необхідних записів НДІ і скорочує
час розробки кошторисної документації, а також ви-
пускати в автоматичному режимі звітні документи:

— акт приймання виконаних підрядних робіт;
— довідку про вартість виконаних робіт і витрат;
— журнал обліку виконаних робіт;
— звіт про витрату основних матеріалів.
Програма автоматизованого випуску кошторисів

пришвидшить процес створення витратної докумен-
тації, а також дає змогу контролювати витрати. Це ви-
конується за допомогою :

— моніторингу відхилень фактичних витрат від
запланованих кошторисом;

— управління найбільш значимих статей витрат;
— управління резервами на непередбачувані витрати.
Економічна суть резервів і їх об’єктивний харак-

тер можуть бути правильно розкриті на основі загаль-

ного закону економії часу. Економія часу виражаєть-
ся в раціональнішому використанні матеріальних і тру-
дових ресурсів. Постійна економія робочого часу, як
об’єктивний процес в розвитку суспільного вироб-
ництва, є природою виникнення резервів. Це основне
джерело резервів у високорозвинутому суспільстві,
яке здійснює розширене відтворення на інтенсивній
основі. Із розвитком НТП з’являються все нові й нові
можливості зростання продуктивності праці, економ-
ного використання сировини, матеріалів та інших ре-
сурсів, тобто джерела резервів невичерпні. Як не мож-
на зупинити НТП, так не можна використовувати всі
резерви. Таким чином, економічна суть резервів підви-
щення ефективності виробництва полягає в якнайпов-
нішому і раціональнішому використанні всезростаю-
чого потенціалу ради отримання більшої кількості ви-
сокоякісної продукції при найменших витратах живої
і машинної праці на одиницю продукції [5, с. 87].

До внутрішньогосподарчих належать ті резерви, які
виявляються і можуть бути використані лише на дослід-
жуваному підприємстві. Вони базуються на повнішому і
економнішому використанні виробничої потужності, тру-
дових і матеріальних ресурсів, застосуванні новітніх до-
сягнень НТП в області техніки, технології і організації
виробництва, виробленню правильної структурної, ціно-
вої, інвестиційної стратегії у сфері бізнесу і т.п.

Здійснюючи пошук резервів, слід керуватися
наступними принципами:

а) пошук резервів повинен носити науковий харак-
тер, ґрунтуватися на знаннях економічних законів, досяг-
неннях науки і передової практики. Необхідно, при цьому,
добре знати економічну суть і природу господарських
резервів, джерела і основні напрями їх пошуку, а також
методику і техніку їх підрахунку і узагальнення;

б) пошук резервів повинен бути комплексним і
системним. Комплексний підхід вимагає усебічного
виявлення резервів за всіма напрямами господарсь-
кої діяльності з подальшим їх узагальненням. Систем-
ний підхід до пошуку резервів означає уміння виявля-
ти і узагальнювати резерви з урахуванням взаємо-
зв’язку і співвідношення явищ, що вивчаються. Це
дозволяє, з одного боку, більш повно виявляти ре-
зерви, а з іншою — уникнути їх повторного рахунку;

в) принцип запобігання повторному рахунку ре-
зервів витікає безпосередньо з попереднього. При підра-
хунку резервів зниження собівартості продукції допус-
кається їх повторний рахунок, якщо окремо визнача-
ють резерви за рахунок збільшення об’ємів виробниц-
тва продукції і за рахунок недопущення перевитрати
засобів по кожній статті витрат без урахування дії пер-
шого чинника на друге. Відомо, що із збільшенням
об’єму виробництва продукції пропорційно збільшують-
ся тільки суми умовно-змінних витрат, величина ж



142
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

А. Г. Семенов, С. А. Король, О. О. Плаксюк

умовно-постійних не міняється. У результаті збільшен-
ня об’єму виробництва продукції перевитрата засобів
на виробництво продукції зменшиться за багатьма стат-
тями витрат, а за деякими замість перевитрати може
бути економія. Якщо це не враховувати, то величина
резервів зниження собівартості продукції буде завище-
на. У деяких випадках повторний рахунок резервів до-
пускається, якщо вони визначені за суміжними джере-
лами. Наприклад, не можна підсумовувати резерви
збільшення виробництва продукції за рахунок повнішо-
го використання трудових ресурсів, засобів праці і пред-
метів праці, оскільки всі ці чинники діють одночасно і
взаємозв’язано. Означає, щоб уникнути повторного
рахунку резервів, необхідно чітко уявляти взаємозв’я-
зок, взаємодію і взаїмопідлеглість всіх досліджуваних
показників, на яких ґрунтується виявлення резервів.

г) однією з вимог до пошуку резервів є забезпе-
чення їх комплектності, тобто збалансованості за трьома
основними моментами процесу праці (засобів праці,
предметів праці і трудових ресурсів). Найбільший резерв,
виявлений за одним із ресурсів, не може бути реалізова-
ний, якщо бракує резервів за іншими ресурсами. Тому
виникає необхідність перевірки комплектності резервів.

д) резерви повинні бути економічно обґрунтова-
ними, тобто під час їх підрахунку необхідно врахову-
вати реальні можливості підприємства, а розрахунко-
ва величина цих резервів повинна бути підкріплена
відповідними заходами.

е) пошук резервів повинен бути оперативним.
Чим оперативніше проводиться пошук резервів, тим
більше ефективний цей процес. Особливо важливе
значення має скорочення часу між виявленням і ос-
воєнням резервів.

є) пошук резервів не повинен бути дискретним. Його
необхідно робити планомірно, систематично, щодня.

з) резерви виявляються тим повніше, чим більша
кількість працівників різних професій і спеціальнос-
тей бере участь в їх пошуку. Звідси виникає принцип
масовості пошуку резервів, тобто залучення до цього
процесу всіх працівників, розвиток і вдосконалення
суспільних форм економічного аналізу.

ж) при попередньому визначенні напрямів пошуку
резервів треба виділяти ті, що „ведуть ланки” або „вузькі
місця” в підвищенні ефективності виробництва. За цим
принципом виділяють ділянки виробництва, де система-
тично не виконуються плани, або є великі втрати сиро-
вини, виробничий брак, простої техніки і т. д. Таким чи-
ном, визначаються основні напрями, за якими пошук
резервів йде в першу чергу. Визначення резервоємких
напрямів значно підвищує ефективність пошуку резервів.

Внутрішньовиробничі резерви в основному за-
лежать від діяльності організації і визначаються наступ-
ними умовами:

— економією кількості за кожним видом ресурсів
— матеріальним, трудовим, машинам і механізмам
(такі резерви виявляють, вивчаючи ступінь викорис-
тання і втрати ресурсів за минулі періоди і називають
„резерви-простої”);

— скороченням часу простоїв або пролежуван-
ня ресурсів („резерви-запаси” — невикористання ре-
сурсів в окремі періоди часу);

— підвищенням якості вживаних ресурсів і орган-
ізаційно-технічного рівня будівельного виробництва,
упровадженням науково-технічних досягнень за ма-
теріалами, технікою, технологіями, організацією вироб-
ництва і праці, застосуванням прогресивних методів
управління (резерви, зв’язані з використанням НТД,
називають „перспективні або потенційні”).

Резерви зростання об’єму виробництва — це
кількісно вимірні можливості його збільшення за раху-
нок поліпшення використання ресурсів підприємства.

Висновки.
1. Аналізуючи стан справ на підприємстві ВАТ

„Мотор Січ” бачимо, що сучасне українське авіаційне
виробництво має помітне технічне відставання від за-
кордонних підприємств даної галузі. Не зважаючи на
те, що підприємство постійно засвоювало прогресивні
технології і багато разів піддавалося технічному пере-
озброєнню, до теперішнього часу на підприємстві на-
копичилася значна кількість технічно і технологічно
застарілого устаткування.

2. Найбільш ефективний напрямок розвитку
підприємства є модернізація, яка повинна забезпечи-
ти оновлення устаткування на новому технічному рівні,
зростання продуктивності праці, нарощування вироб-
ничих потужностей, збільшення випуску продукції,
економію інвестиційних ресурсів.

3. Запропонована система показників досить по-
вно характеризує ефективність впровадження нової
техніки або модернізації устаткування при виробництві
конкретних видів продукції (робіт, послуг). Створен-
ня кошторисної групи дозволить погоджувати план по
проектам з показниками для оцінки економічної ефек-
тивності виробництва, і здійснювати контроль за ефек-
тивністю використання капітальних вкладень для впро-
вадження нової техніки або проведення модернізації.

4. У процесі розробки планів і проведення
аналізів їх виконання важливо визначити, який вплив
зробив проект модернізації обладнання на економічну
ефективність виробництва в цілому. Для цього вико-
ристовуються узагальнюючі показники зведеної еко-
номічної ефективності відновлення основних фондів:
темп приросту ефективності виробництва; приріст ви-
пуску товарної продукції; економія витрат праці; ефек-
тивність капітальних вкладень;
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рентабельність капітальних вкладень; приріст при-
бутку; показники підвищення ефективності використан-
ня праці; показники підвищення ефективності викорис-
тання капітальних вкладень; показники підвищення
ефективності використання матеріальних ресурсів;

5. Аналіз та узагальнення методів роботи підприєм-
ства дозволяє встановлювати шляхи використання основ-
них засобів та підвищення фондовіддачі. Технічне і техно-
логічне вдосконалення та модернізація обладнання дає:

— збільшення потужності агрегатів;
— заміна застарілого обладнання, що сприяє

підвищенню продуктивності всього діючого парку
обладнання на нове, технічно і технологічно більш
досконале, потужне і з меншими затратами енергії на
виготовлення продукції;

— механізація та автоматизація в роботі обладнання;
— оптимальне навантаження в процесі виробництва;
— своєчасне та якісне обслуговування та ремонт

обладнання в міжремонтний період;
— підвищення цінності роботи обладнання;
— правильне ведення технологічного процесу,

що дозволяє уникнути простою в роботі обладнання;
— вдосконалення техніки і технології виробництва;
— найбільше використання парку обладнання;
— забезпечення заходів для стабільної і рівномі-

рної роботи без простоїв.
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Семенов А. Г., Король С. А., Плаксюк О. О.
Аналіз і розробка техніко-економічних показників
модернізації устаткування

У сучасних умовах господарювання і формуван-
ня ринкової економіки важливого значення набуває еко-
номічна оцінка і аналіз показників ефективності відтво-
рення. Забезпечення певних темпів розвитку і підви-
щення ефективності виробництва можливе за умови
інтенсифікації відтворення та кращого використання
діючих основних фондів і виробничих потужностей

підприємств. Ці процеси, з одного боку, сприяють
постійному підтриманню належного технічного рівня
кожного підприємства, а з іншого, — дозволяють
збільшувати обсяг виробництва продукції без додат-
кових інвестиційних ресурсів, знижувати собівартість
виробів за рахунок скорочення амортизації та витрат
на обслуговування виробництва і його управління.

Ключові слова: аналіз, показники, технічний
рівень, собівартість, модернізація, устаткування

Семенов А. Г., Король С. А., Плаксюк Е. А.
Анализ и разработка технико-экономичных по-
казателей модернизации оборудования

В современных условиях хозяйствования и фор-
мирования рыночной экономики важное значение имеет
экономическая оценка и анализ показателей эффектив-
ности воспроизводства. Обеспечение необходимых тем-
пов развития и повышение эффективности производства
возможно за условий интенсификации воспроизводства
и лучшего использования действующих основных фон-
дов и производственных мощностей предприятия. Эти
процессы с одной стороны, способствует постоянной
поддержке надлежащего технического уровня каждого
предприятия, а с другой — позволяет увеличивать объем
производства продукции без дополнительных инвести-
ционных ресурсов, снижать себестоимость изделий за
счет сокращения удельного веса амортизации и затрат
на обслуживание производства и управления

Ключевые слова: анализ, показатели, технический
уровень, себестоимость, модернизация, оборудование.

Semenov A. G., Korol С. А., Plaksjuk E. A. Тhe
Analysis and working out of tehniko-economic
indicators of modernization of the equipment

In modern conditions of managing and formation of
market economy the economic estimation and the analysis
of indicators of efficiency of reproduction has great value.
Maintenance of necessary rates of development and
production efficiency increase is possible for conditions
of an intensification of reproduction and the best use of
operating fixed capital and capacities of the enterprise.
These processes on the one hand, promotes constant
support of an appropriate technological level of each
enterprise, and with another — allows to increase volume
of output of production without additional investment
resources, to reduce the cost price of products at the
expense of reduction of relative density of amortization
and expenses for manufacture and management service

Key words: the analysis, indicators, a technological
level, the cost price, equipment modernization.
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Постановка проблеми. У реаліях сьогодення в
наукових колах широко обговорюється необхідність
модернізації вітчизняної економіки, головні ідеї якої
при найближчому розгляді представляються як
альтернативні, націлені на подальший політичний, со-
ціальний та економічний розвиток держави. Підприє-
мство як первинна ланка економіки та, зокрема, про-
блеми його економічної модернізації, все ще не пере-
бувають у центрі уваги пріоритетів політики держави.
Модернізація підприємств є фактором економічного
росту та відноситься до числа найбільш актуальних
задач ринкової трансформації економіки в умовах гло-
балізаційних викликів, яка покладена в основу еконо-
мічної політики держави, її інноваційної сфери та пер-
спектив вітчизняного бізнесу. На макроекономічному
рівні доцільно виокремити наступні трактування по-
няття „модернізація”: техніко-економічна, соціальна та
політична. Увагу приділяємо лише необхідності по-
дальшого здійснення процесу економічної модернізації
підприємств харчової промисловості України. Голов-
ною метою здійснення економічної модернізації
підприємств, на нашу думку, є створення нової, су-
часної економіки та відповідних соціальних взаємоз-
в’язків, виробництво конкурентноздатних товарів.
Багатовекторність сценарію модернізації визначає і
відносини що до планів його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Відсутність єдиного підходу до стратегії впроваджен-
ня економічної модернізації підприємств, недостатнє
опрацювання конкретних її напрямів та ресурсного
забезпечення проекту, невизначеність термінів та етапів
її проведення, а також низька швидкість сучасних пе-
ретворень економічної та організаційної модернізації
харчової промисловості актуалізує тему досліджен-
ня. Вагомий внесок у розвиток визначення пріоритетів
стратегії розвитку управління галузями здійснили такі
вчені-економісти, як: О. М. Алимов, О. І. Амоша,
М. П. Бутко, В. М. Геєць, А. М. Федорищева. Зокре-
ма, практичні положення та дослідження ефективного
розвитку та функціонування на різних етапах галузей
харчової промисловості відображені у працях вітчиз-
няних авторів: П. П. Борщевського, О. Б. Бутнік-
Сіверського, Л. В. Дейнеко, А. О. Заїнчковського,
Д. Ф. Крисанова, І. І. Лукінова, М. П. Сичевського,
Л. Г. Чернюк та багатьох інших дослідників. Разом з

тим, ступінь опрацювання конкретної теоретичної та
прикладної проблеми щодо економічної модернізації
підприємств харчової промисловості, ще не знайшла
всебічного та всестороннього розгляду в економічній
науковій літературі нашої країни та потребує подаль-
шого дослідження.

Постановка завдання. Мета статті полягає в
обґрунтуванні необхідності впровадження економіч-
ної модернізації на підприємствах харчової промис-
ловості України як передумови їх ефективного роз-
витку та функціонування в умовах глобалізаційних
викликів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ре-
зультативність, ефективність та соціально-економічна
діяльність підприємств харчової промисловості виз-
начається, насамперед, суб’єктивними чинниками та
об’єктивними умовами господарювання, такими як:
політика держави, кон’юнктура ринків, очікування
домашніх господарств, підприємств, фінансових ус-
танов та посередників. Підприємства харчової промис-
ловості задіяні і функціонують в системі потоків всьо-
го народного господарства країни та його нової (по-
над „сильної”) ринкової інфраструктури. В умовах
глобалізації економіки її трансформація відбувається
шляхом глибоких якісних перетворень в системі фун-
кціонування і управління харчовою промисловістю під
впливом зовнішнього середовища: процесів розподі-
лу, накопичення та споживання, механізму ринкового
регулювання господарських зв’язків, виробничих
відносини між виробниками та переробниками, а та-
кож політики держави, яка формує нову систему гос-
подарських відносин на основі домінування економі-
чної модернізації. Отже, проблема економічної модер-
нізації підприємств сьогодні виступає як об’єктивна
необхідність перетворень та тенденція позитивних змін
життєздатності суб’єкта господарювання.

Економічна політика, яка націлена на забезпечення
добробуту громадян і досягнення високої соціально-
економічної ефективності нової господарюючої сис-
теми в умовах глобалізаційних викликів, безперечно,
повинна регулюватись державою. Тому діяльність
підприємств харчової промисловості України, яка зу-
мовлена доцільним переходом до нової системи гос-
подарювання та управління, здатна забезпечити стрімке
зростання продуктивності праці, інноваційний та інфор-
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маційний розвиток, науково-технічний прогрес в га-
лузі за допомогою державного регулювання еконо-
міки. На наш погляд, необхідно на рівні державних
структур приділити більшу увагу питанням економіч-
ної модернізації підприємств як закономірному про-
цесу генезису ринкової економіки. Проблема модер-
нізації розглядається на державному рівні в широко-
му ракурсі політичних та соціальних змін, проте про-
блема перетворень підприємств харчової промисло-
вості України не знаходиться в епіцентрі уваги еконо-
мічної політики, що ускладнює реалізацію впровад-
ження закономірних переваг ринкової економіки, по-
силює тенденції до відставання ефективного розвитку
вітчизняної економіки у порівнянні з іншими країна-
ми. Такий стратегічний вектор розвитку необхідно
направити на вирішення проблем підвищення ефек-
тивності та конкурентоспроможності підприємств, лібе-
ралізації економіки, макроекономічній стабілізації (бан-
ківська система, фінансовий ринок, бюджетна систе-
ма в контексті прийняття Податкового кодексу, зовні-
шньоекономічна відкритість ринкових зв’язків), зас-
тосування інтенсивного процесу трансформації нако-
пичень в інвестиції, реалізація якого можлива, на нашу
думку, лише за умов всебічної економічної модерні-
зації вітчизняного харчового виробництва.

Насамперед, відзначимо змістовну властивість та
необхідність здійснення процесу модернізації в хар-
човій галузі, що забезпечить для неї високу конку-
ренцію на сучасному рівні, підвищення ефективності
виробництва, системний та якісний науково-технічний
розвиток, зростання продуктивності праці, раціональ-
не використання потенціалу підприємства, а також
значну економію ресурсів. Процес знаходиться в тісно-
му взаємозв’язку з розвитком внутрішньої та зовніш-
ньої конкуренції, кон’юнктури ринку та формуванням
ринкових інститутів, що, в свою чергу, впливає і на
формування (іноді регулювання) економічної держав-
ної політики, а прискорена модернізація підприємств
— основа збільшення ВВП країни.

Дослідження питань щодо вирішення впровад-
ження практичних аспектів модернізації підприємств
повинні доповнюватись науковими розробками в цій
галузі, взаємно доповнювати один одного та викори-
стовуватись у постійному оновленні промислової пол-
ітики, що є передумовою переходу до інноваційних
форм господарювання, а також поштовхом для подо-
лання наслідків соціально-економічної кризи.

У працях соціологів та філософів минулого сто-
ліття розглянуті та описані класичні теорії модернізації:
Г. Спенсера (люди співпрацюють для досягнення од-
накових для всіх, закріплених групових цілей, управ-
ляючий центр відсутній — ранній „аналог” односег-
ментної організації з механічною солідарністю за Дюр-

кгеймом) [1, с. 39]; К. Маркса (становлення сучас-
ного суспільства як генезис капіталізму); М. Вебера
(процес модернізації як раціоналізація — експансія
цілераціональності в усіх сферах життя суспільства);
Е. Дюркгейма (перехід від механічної солідарності до
органічної); Ф. Тьонніса (знаходить відмінності між
традиційним і модерним суспільством) [2, с. 4-5]. У
сучасній науковій економічній літературі термін „мо-
дернізація” став багатозначним і трактується по-різно-
му. Сам термін, у перекладі з англійської мови, озна-
чає „осучаснення”, а в перекладі з французької —
„новітній”. В залежності від напряму його викорис-
тання він має наступні види (або процеси): економіч-
ний, організаційний, політичний, соціальний, екологі-
чний, культурний та технологічний. Колектив авторів
під керівництвом С. В. Мочерного трактують модерн-
ізацію як „часткове вдосконалення конструкції та зам-
іну застарілого устаткування (машин, обладнання), тех-
нології виробництва, технічне й технологічне переос-
нащення підприємств”. Вчені зазначають, що модерн-
ізація забезпечує вищий ефект за менших витрат по-
рівняно з новим будівництвом аналогічних
підприємств, а кошти, що спрямовуються на модерн-
ізацію підприємств, окуповуються в середньому втричі
швидше, ніж у разі будівництва аналогічно нових. Вона
дає змогу уникнути фізичного й морального зношу-
вання обладнання або загальмувати цей процес, підви-
щити продуктивність праці тощо. Тому розвинені краї-
ни відмовилися від капітального ремонту устаткуван-
ня як економічно невигідного [3, с. 543]. Проте нау-
ковці розглядають лише технологічну модернізацію,
що у час ринкових перетворень економіки в умовах
зростаючих процесів глобалізації, є, на наш погляд,
досить вузьким поняттям. Автор К. О. Бужимська виз-
начає поняття модернізації як „прогресивний, спрямо-
ваний на адаптацію розвиток підприємства, якому
може бути притаманний революційний і еволюційний
характер, що може бути синхронізованим або з про-
цесами розвитку основних сфер діяльності підприєм-
ства, галузі, до якої належить підприємство регіону,
де воно розташовано, та економіки країни цілому”
[4, с. 142]. Автор розглядає модернізацію з позицій
інноваційно-технологічного оновлення, що в наш час
не охоплює повноцінного сучасного значення проце-
су модернізації. Ми приділимо увагу економічній мо-
дернізації підприємств харчової промисловості, яка в
сучасних умовах споживання набуває актуальності
дослідження. Отже, економічна модернізація (в мате-
ріалі з Вікіпедії — вільної енциклопедії), передбачає
інтенсифікацію процесу економічного відтворення,
котра досягається завдяки зростанню спеціалізації та
диференціації праці, енергетичного устаткування ви-
робництва, перетворення науки на виробничу (еконо-
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мічну) силу та розвитку раціонального управління
виробництвом. Складовими такої модернізації визна-
чені: заміна сили людини або тварини неживими дже-
релами енергії (атомна енергія, пар), що використо-
вуються у виробництві; прогресуюча заміна знарядь
праці машинами і складними технологіями; зростання
у кількісному і якісному відношенні вторинного (про-
мисловість і торгівля) та третинного (обслуговуван-
ня) секторів економіки при одночасному скороченні
первинного (видобуток); зростаюча спеціалізація еко-
номічних ролей і кластерів економічної діяльності —
виробництва, споживання і розподілу; забезпечення
самопідтримки у зростанні економіки та зростаюча
індустріалізація [5, 6, с. 4]. Модернізація стала потуж-
ним чинником створення економічних форм та інсти-
тутів, які сприяють розвитку та домінуванню товарно-
грошових відносин у виробництві, споживанні та при-
мусі до праці, що призвело до розвитку буржуазного
укладу та капіталізму. Це, у свою чергу, спричинило
розвиток та поширення ринкових відносин, форму-
вання та розвиток національних і транснаціональних
ринків. Використання досягнень науки у бізнесі сприя-
ло науково-технічній революції та перетворенню нау-
ки на одну з важливих виробничих сил. Економічна
модернізація також передбачає постійне удосконален-
ня методів управління економікою та виробничими
технологіями, що сприяло виникненню раціональної
бюрократії, менеджменту та економічної науки [5].
Відзначаємо, що економічна модернізація, як процес,
здійснює радикальний вплив на кінцевий результат
діяльності підприємств, викликаючи адаптаційні транс-
формації в харчовій галузі.

Процес економічної модернізації підприємств
сьогодні є закономірністю всього трансформаційного
процесу, вона виражає тренд до змін у реформуванні
та функціонуванні нової економічної системи в умо-
вах глобалізації. Однак, деякі економісти вважають,
що в основі глобалізації лежить, головним чином, еко-
номічна глобалізація — процес діалектичної взаємодії
національних і глобальних економічних відносин, за
якої відбувається поступове обмеження національних
рис людини економічної і відповідних економічних
відносин та їх поступове підкорення системі глобаль-
них економічних відносин, що управляється відповід-
ними законами та закономірностями і здійснюється під
егідою національних економічних структур. ЇЇ озна-
ками, зазначають науковці, є поступовий процес гло-
балізації продуктивних сил, усуспільнення виробни-
цтва і праці, з одного боку, і відносин економічної влас-
ності в транснаціональній формі — з іншого. Посту-
пова інтернаціоналізація (продуктивних сил, техніко-
економічних, організаційно-економічних, відносин еко-
номічної власності та господарського механізму) є

структурним елементом економічної глобалізації, що
підпорядковуються дії законів як підсистемних, так і
загальних. Найповніше економічна глобалізація відбу-
вається в межах окремих інтеграційних угрупувань і
насамперед в ЄС, а для ефективного входження Ук-
раїни до цієї спільноти необхідно досягти високого рівня
міжнародної конкурентоспроможності національних
економічних систем [3, с. 130-131].

Основною метою  діяльності та розвитку
підприємств харчової промисловості є задоволення
потреб населення в достатній кількості продуктів хар-
чування, що є головним завданням продовольчого
забезпечення країни. Тому ця проблема безпосеред-
ньо пов’язана із забезпеченням життєдіяльності люди-
ни, що робить наше дослідження актуальним. У мо-
нографії В. Ф. Іванюти автор зазначає, що для забез-
печення здорового харчування потрібна не лише його
енергетична цінність, а й забезпечення якісних та струк-
турних складових. Досягнення норм здорового хар-
чування потребує збільшення виробництва на 1-го пе-
ресічного громадянина до 2015 р. — м’яса у 2 рази,
молока — в 1,4 рази, плодів і ягід — у 2,4 рази, овочів
і баштанних культур — у 1,3 рази порівняно із мину-
лими роками. Як зазначає автор, проблеми вступу Ук-
раїни в Євросоюз повинні враховувати в першу чер-
гу збільшення доходів домогосподарств до рівня країн
ЄС — адже сьогодні населення країни витрачає на
продовольчі товари понад 60 відсотків сімейного бюд-
жету, коли у постсоціалістичних країнах, із порівняно
високим рівнем ВВП на душу населення (Чеська рес-
публіка, Угорщина, Словаччина, Словенія), частка
витрат на харчування у загальних витратах домогос-
подарств складає 20-30 відсотків [7, с. 266-268].

У сучасних умовах суб’єкт господарювання є
предметом уваги великого кола учасників ринкових
відносин, які зацікавлені у кінцевих результатах його
функціонування. Для забезпечення впевненого вижи-
вання підприємства в сучасних умовах, зазначають
вітчизняні науковці, управлінському персоналу необ-
хідно насамперед уміти реально оцінити фінансовий
стан свого підприємства та потенційних конкурентів.
Таке визначення, на їх думку, допоможе зміцнити по-
тенціал ділового співробітництва та конкурентоспро-
можність підприємства в цілому, забезпечить правильне
управління рухом фінансових ресурсів і капіталу, що
знаходяться в його розпорядженні, а також є основою
для прийняття вірних рішень фінансового характеру,
спрямованих на виживання підприємства, його лідер-
ство в боротьбі з конкурентами, забезпечення рента-
бельної роботи, максимізацію прибутку та мінімізацію
витрат [8, с. 5]. На наш погляд, неможливо досягнути
конкурентоспроможності підприємства та ефективно-
го господарювання лише за визначенням фінансово-
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го стану. Насамперед, потрібно впровадити економіч-
ну модернізацію діяльності господарюючого суб’єкта.

Висновки. Підсумовуючи  вищезазначене
підкреслимо, що технологічна, технічна та інновацій-
на модернізації не мають сенсу в сучасних умовах
розвитку економічних відносин без урахування та за-
стосування економічної модернізації. Відставання
підприємств у впровадженні економічної модернізації,
на наш погляд, остаточно зруйнує ринкові відносини
організаційно-правової власності з іншими суб’єкта-
ми господарювання та призведе в галузі до слабкої
інноваційної діяльності в сфері технологій, застійних
явищ („морально зношених”) в системі управління
виробництвом, погіршення якості та конкурентоспро-
можності виробленої продукції, радикальних змін або
кризи в кадровому потенціалі. Адже економічна мо-
дернізація полегшує працю, підвищує її продуктивність,
якість виробленої продукції, але реальне здійснення
такої модернізації потребує значних зусиль. Отже, ми
вважаємо, що економічна модернізація підприємств
харчової промисловості України являє собою реаль-
ний спосіб забезпечення „прориву” соціально-еконо-
мічного розвитку країни.

Література
1. Коломийцев В. Ф. Социология Герберта

Спенсера / В. Ф. Коломийцев // Социологические ис-
следования. — 2004. — №1. — С. 37 — 44. 2. Бусо-
ва Н. А. Суспільна раціоналізація і право у процесі
модернізації: автореф.дис. на здобуття наук.ступеня
доктора філософ.наук: спец. 09.00.03 „Соціальна філо-
софія і філософія історії” / Н. А. Бусова. — Харків,
2005. — 35 с. 3. Економічний енциклопедичний
словник / Мочерний С. В., Ларіна Я. С., Устинко О. А.,
Юрій С. І. / за ред. С. В. Мочерного. — Львів : Світ,
2005. — 616 с. 4. Бужимська К. О. Класифікація та
види модернізації підприємств / К. О. Бужимська //
Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук.
праць у 2 ч. — К. : РВПС України НАН України, 2010.
— Ч.1. — С. 136 — 143. 5. Вікіпедія — вільна ен-
циклопедія. — Режим доступу: http.// uk.wikipedia.org
/ wiki. 6. Eisenstadt S. N. Modernization: Protest and
Change. — Englewood Cliffs, 1966. — P. 1—5. 7. Іва-

нюта В. Ф. Регіональна стратегія підприємництва в
умовах євро інтеграції: монографія / В. Ф. Іванюта. —
К. : Центр учбової літератури, 2008. — 310 с. 8. Се-
менов Г. А. Техніко-економічні  розрахунки  на
підприємстві: навчальний посібник / Г. А. Семенов,
А. Г. Семенов, В. К. Станчевський. — К. : Центр на-
вчальної літератури, 2005. — 184 с.

Валінкевич Н. В. Упровадження економічної
модернізації на підприємствах харчової промисло-
вості як передумова їх ефективного розвитку

Досліджено та обґрунтовано необхідність впро-
вадження економічної модернізації на підприємствах
харчової промисловості як передумова їх ефективно-
го розвитку та функціонування в умовах глобалізац-
ійних викликів.

Ключові слова: модернізація, економічна модер-
нізація, ефективний розвиток підприємств, стратегія
впровадження, глобалізаційні виклики.

Валинкевич Н. В. Внедрение экономической мо-
дернизации на предприятиях пищевой промышлен-
ности как предпосылка их эффективного развития

Исследовано и обоснованно необходимость вне-
дрения экономической модернизации на предприяти-
ях пищевой промышленности как предпосылка их
эффективного развития и функционирования в усло-
виях вызовов глобализации.

Ключевые слова: модернизация, экономическая
модернизация, эффективное развитие предприятий,
стратегия внедрения, вызовы глобализации.

Valinkevich N. Introduction of economic
modernization on the enterprises of food industry
as pre-condition of their effective development

It is investigational and grounded necessity of
introduction of economic modernization on the enterprises
of food industry as pre-condition of their effective
development and functioning in the conditions of calls of
globalization.

Key words: modernization, economic modernization,
effective development of enterprises, strategy of
introduction, calls of globalization.

Стаття надійшла до редакції 11.01.2011
Прийнято до друку 15.03.2011

Н. В. Валінкевич



148
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

Г. О. Крапівіна

Менеджмент персоналу

Постановка проблеми в загальному вигляді.
Дослідження та диференціація соціально-трудових
відносин та ринків праці показують доцільність їх кла-
сифікації та визначення типів моделей та сегментів
ринку праці. Особливо це важливо для країн, еконо-
міка яких перебуває на етапі трансформації.

У добровольчестві метою моделювання є визна-
чення можливості диференціації соціально-трудових
відносини та ринку праці щодо політики держави, а
метою класифікації — можливість диференціації тієї ж
сукупності за різними ознаками, виявлення дії на неї
певних чинників. Сегментація ж в добровольчестві має
за мету визначення впливу комплексу чинників на соц-
іально-трудові відносини та ринок праці добровольче-
ства за допомоги способів включення до процесу ви-
робництва, координацію та оцінки робочої сили, а та-
кож, завдяки запровадженню теоретико-методологіч-
ному підходу, та є складовою державної стратегії регу-
лювання соціально-трудових відносин та ринку праці.

Необхідність запровадження цих понять щодо
добровольчества зумовлено об’єктивною потребою
поглибленої диференціації його соціально-трудових
відносин та ринку праці як взагалі, так по складових.
Поглиблення диференціації добровольчества можли-
во і за рахунок визначення нових ознак диференціації
і внаслідок ускладнення відмінностей в межах кожної
складової; так і потреби щодо визначення політики
держави у створенні соціально-трудових відносин і
ринку праці добровольчества.

При цьому комплексність дії чинників диферен-
ціації зумовлює як схожі зміни в різних групах доб-
ровольців, так і виникнення нових якостей складових
соціально-трудових відносин та ринку праці через
вплив багатьох чинників.

Актуальність. Необхідність створення соціаль-
но-трудових відносин та ринку праці добровольчества
визначається появою перших цивільних ініціатив із про-
ведення окремих добровольчих акцій та наукових
кроків із їх осмислення, систематизації та висування
на їх досвіді пропозицій зі створення технологій доб-
ровольчих дій. У цих умовах дослідження методоло-
гічних аспектів проблем соціально-трудових відносин
та ринку праці добровольчества, особливо напередодні

ЄВРО-2012 та СОЧІ-2014, набуває особливої акту-
альності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
нови добровольчества закладено закордонними вчени-
ми: англійцем Т. Мором, французом А. Дюнаном та ін.
Сучасні особливості соціально-трудових відносин у
добровольчестві досліджували вчені різних країн: М. Бо-
станджогло, І. Городецька, Є. Климов, С. Кружкова,
М. Маціула, І. Межлаук, Н. Моіна, А. Толмасова,
М. Фурлан, К. Хаджи-Міцева, Г. Чейнен, О. Щекова,
Д. Еберлі. Перші кроки в узагальнені українського дос-
віду добровольчества зробили О. Главник, О. Голічен-
ко, О. Данильченко, Т. Дружченко, М. Земба, Н. Ла-
гоцька, Н. Романова, К. Скутович та ін., а у створенні
методики організації та технології добровольчих дій —
вчені Національного педагогічного університету
ім. М. І. Драгоманова: О. Безпалько, Р. Вайнола, Т. Го-
ворун, Н. Заверико, О. Капська, О. Карпенко, Н. Кома-
рова, Ж. Петрочко, І. Пінчук, С. Хоружий та ін.

Проблемами суспільних соціально-трудових
відносин ще у стародавні часи займалися Ксенофонт,
Платон, Арістотель, Ф. Аквінський, а в новий час —
А. Сміт, К. Маркс та ін. В Україні, в новітній час, ці
проблеми та проблеми створення і функціонування
ринків детально досліджували Д. Богиня, О. Гріша-
нова, М. Долішній, Г. Завіновська, С. Злупко, Н. Єсіно-
ва, А. Колот, О. Крушельницька, Г. Осовська, В. Пе-
люх, Л. Петрова, Ю. Привалов, Ю. Саєнко, В. Сум-
цов, І. Тимош, С. Українцев, О. Уманський та ін.

Невирішені раніше частини загальної пробле-
ми. В Україні, на жаль, добровольчество як загально-
суспільний рух відсутнє, бо немає системи відповід-
них соціально-трудових відносин та ринку праці у зв’яз-
ку із браком науково-систематизованого теоретичного
та практичного їх підґрунтя з урахуванням вітчизняно-
го та закордонного досвіду їх створення в державі.

Метою статті є дослідження методологічних ас-
пектів проблем соціально-трудових відносин та ринку
праці добровольчества.

Відповідно до поставленої мети статті сформуль-
овано такі завдання:

— запропонувати визначення та дослідити
співвідношення понять „добровольці”, „соціально-тру-
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дові відносини добровольчества”, „трудові ресурси
добровольчества” та „ринок праці добровольчества”
та визначити мотивації вступу різних шарів суспіль-
ства до добровольчества;

— сформулювати вимоги до визначення соціаль-
но-трудових відносин та ринку праці добровольчества
та обґрунтувати вибір наукових підходів щодо їх дос-
лідження;

— визначити мету створення, складові, основні
риси та класифікувати ринок праці добровольчества.

Методи дослідження — діалектичний та функ-
ціональний аналіз, моделювання, класифікація та ди-
ференціація.

Виклад основного матеріалу. Соціальні відно-
сини — це відносини між соціальними групами та ок-
ремими індивідами з приводу їх суспільного станови-
ща, способу й укладу життя, із приводу умов форму-
вання й розвитку особистостей і соціальних спільнос-
тей. Вони проявляються у становищі окремих груп,
працюючих у трудовому процесі, комунікаційних
зв’язках між ними, тобто у взаємному обміні інфор-
мацією для впливу на поведінку та результати діяль-
ності інших, а також для оцінки власного стану, що
впливає на формування інтересів й поведінки цих груп.

Ці відносини нерозривно зв’язано з трудовими
відносинами. А об’єктивною основою взаємодії лю-
дей є спільність або розбіжність їх інтересів, близькість
або віддаленість цілей та поглядів. Посередниками
взаємодії людей у сфері праці, проміжними її ланками
робочі місця та блага.

У сучасних умовах розвитку світового ринку
праці за особливістю ознак, мотивації та реалізації
вилучається добровольчество як окрема форма со-
ціально-трудових відносин та окремий ринок праці, які
поширено в багатьох країнах світу. Праця добровольців
з кожним роком стає все більш значимим ресурсом
розвитку національних ринків. У багатьох країнах
Європи, Азії та Америки добровольчество є звичай-
ним явищем. У цих країнах у добровольчестві беруть
участь до 15-20 % населення, чому держави надають
всіляку підтримку за допомоги організацій третього
сектору (добровольчі). Так, напередодні фінансової
кризи 2008 р. в США 60,8 млн добровольців пожерт-
вували суспільству 8,1 млрд годин свого особистого
вільного часу. Лише у штаті Іллінойс 2,7 млн добро-
вольців відпрацювали 302,9 млн годин, що оцінено в
5,9 млрд доларів. Кожен резидент штату витратив 35,5
години особистого часу на добровольчество.

Зрозуміло, люди добровільно беруться лише до
роботи, яка відповідала б їх інтересам [1]. Взагалі, у
світі прийнято, що доброволець самостійно вибирає
добровольчу роботу з чималого переліку, куди вхо-
дять різні види суспільних робіт (будівництво доріг,

прибирання територій), організація суспільно корис-
них заходів (добродійних концертів, збору засобів на
підтримку тих, що мають потребу), індивідуальна не-
матеріальна допомога окремим особам або організа-
ціям (інвалідам, дітям-сиротам, ветеранам війни, не-
комерційним структурам) та ін., який пропонується
суспільством через створені більш ніж за століття роз-
витку добровольчества ринок праці та систему фор-
мування та регулювання добровольчого руху.

Проте добровольність праці не передбачає хаотич-
ного характеру цих соціально-трудових відносин, бо
вони підпадають під дію державних регуляторів. Перш
за все, стосунки між добровольцем і добровольчими
організаціями як організаторами добровольчого руху
регулюються договорами з суворим визначенням умов
праці: обсягу робіт, прав, обов’язків. Більш того, у США,
наприклад, добровольчество враховується під час виз-
начення трудового стажу. У Німеччині досвід добро-
вольчої роботи враховується під час працевлаштуван-
ня. Добровольцям також надаються різні пільги на про-
дукцію організації. Вони можуть отримувати безкош-
товні освітні та культурні послуги [2].

Для розвитку громадського соціуму в Україні
традиційні соціально-трудові відношення потребують
поширення через створення ринку праці доброволь-
чества, основними засадами якого є наявність незад-
іяного суспільством вільного часу населення та об’єктів
посиленої уваги, недосягнення частиною населення
морального задоволення від обов’язкової праці на
робочому місці, наявність у більшості особистостей
більш значного інтелектуального, професійного, пси-
хологічного потенціалу ніж потреби обов’язкової праці
на робочому місці, психологічна потреба частини на-
селення допомагати людям, бажання частини населення
брати безпосередню участь в розвитку соціуму, підви-
щена самосвідомість частини населення та ін.

В Україні добровольчество почало набирати фор-
ми порівняно недавно, та впровадити соціально-тру-
дові відносини в повсякденну роботу суспільства і
створити хоча б нескладну модель ринку праці доб-
ровольчества вдається слабо. У проекті закону „Про
волонтерський рух в Україні”, каталізатором розроб-
ки якого стало наближення ЄВРО-2012, держава
оприлюднила намір регулювати роботу лише 30 тис.
волонтерів (фр. volontaire — доброволець), яких до
цієї акції буде залучено в чотирьох містах України.

Для цього проектом передбачалося оформлення
договору волонтера із волонтерською організацією
(організатором добровольчого руху), що його залучає,
отримання статусу і посвідчення волонтера. Якщо ж
особа не має бажання входити у волонтерську органі-
зацію, то все одно вона має звернутися до неї із клопо-
танням про зарахування її до участі в волонтерській акції,
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а посвідчення волонтера їй видадуть лише на термін
акції. Проектом також передбачалося створення відпо-
відного державного координуючого органу.

Недоліками цього проекту є не передбаченність
системи підбору і підготовки волонтерів, а також не
вирішенність низки їх проблем. Наприклад, відшко-
дування витрат волонтеру (на проїзд, придбання мате-
ріалів та ін.) у багатьох випадках може оподатковува-
тися як його дохід. Не визначено, хто має забезпечу-
вати волонтерів вакцинацією, медичним оглядом та ін.
А державна роль в розвитку волонтерської діяльності
зводиться лише до інформаційної підтримки [3].

Але в сьогодення закону немає, а дії організа-
торів добровольчества і державних органів обмежені
діючим механізмом управління в державі.

Не дивлячись на добровольність, волонтерство,
загалом, передбачає відповідальність за виконання норм
і вимог, за збереження матеріальних цінностей, за

діяльність, що підриває імідж добровольчої організації та
ін. Тобто, добровольчество є особливою системою соц-
іально-трудових відносин, які включають певні механіз-
ми стимулювання, хай і нематеріального характеру.

Світовий добровольчий рух використовує прак-
тичне, інформаційне та привілейоване нематеріальне
стимулювання: надання добровольцям можливості
придбання додаткових знань, навичок, досвіду робо-
ти в різних сферах; забезпечення вільного доступу до
інформаційних джерел і матеріалів та надання права
безкоштовного користування послугами організації,
участі в урочистих та ювілейних заходах; здобуття
підтримки з боку державних органів, некомерційних
організацій та ін.

В умовах сучасних трансформаційних змін в
соціально-трудових відносинах в Україні [4] добро-
вольчество має зайняти місце значного ресурсу сус-
пільного життя, що відповідає світовій практиці.

Рис. 1. Основні складові людських ресурсів у добровольчестві та їх характеристики
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Під добровольчеством розуміють систему взаємодії
людини з соціальним середовищем, яке характеризується
специфічною формою трудових відносин. Взаємодія доб-
ровольців і суспільства створюється на основі вилучення
суб’єктного шару суспільства, з яким відбувається взає-
модія. У разі великих спортивних змагань — це вболі-
вальники, журналісти, футбольні команди [5].

Добровольчество визначається, по-перше, ієрар-
хічністю, яку обумовлено відмінністю рівнів взаємодії
із певними суспільними шарами; по-друге, суб’єктним
складом відповідного шару; по-третє, мірою узагаль-
неності дій добровольців [6].

Щодо ринку праці добровольчества, то в економіці
поширено, що загальними умовами виникнення рин-
ку праці [7] є юридична свобода i здатнiсть власника
робочої сили на свій розсуд розпоряджатись своїми
здiбностями до працi, вiдсутнiсть у нього необхiдного
джерела одержання всiх потрiбних для життя засобiв
iснування та наявність покупця, який виходить на ри-
нок працi, щоб купити запропоновану для продажу
здатнiсть до працi потрiбних йому працiвникiв.

Але у сьогодення потреба в продажу своєї робо-
чої сили часто виникає у разі, коли iндивiд має
нематерiальний iнтерес до найманої працi, що і є умо-
вою виникнення ринку праці добровольчества.

Узагалі до складових ринку працi відносять
носiїв, виконавцiв та виразників соціально-трудових
відносин. На ринку праці добровольчества носiями
соціально-трудових відносин є власники робочої сили
(добровольці) та організаторів добровольчого руху
(добровольчі організації). Кожна з цих груп має свої
iнтереси, зумовленi їхнім соцiально-економiчним ста-
новищем, а також належнiстю до того чи iншого
регiону, виду дiяльностi та ін. Звертаючись
iндивiдуально до добровольчих організацій, що
реєструються державою, окремi представники цих
груп формують одну з ліній зв’язків у механiзмi фун-
кціонування ринку працi добровольчества (рис. 1).

Складовою добровольчого ринку працi є й ри-
нок робочих місць добровольчества, що характери-
зується наявністю реального i постiйного попиту на
них та їхньої пропозицiї, об’єднанням праці багатьох
добровольців та закрiпленням кожного за певним ро-
бочим мiсцем, а також пов’язаністю робочих мiсць
мiж собою технологiєю та внутрiшньою кооперацією
діяльності добровольчої організації.

Цiлком природно, що вплив добровольчих орга-
нізацій як носіїв соціально-трудових відносин на
державнi структури та один на одного залежить вiд
масштабiв їхньої дiяльностi, здатностi консолiдуватись
та ін. Бо державний апарат з бiльшою увагою поста-
виться, наприклад, до клопотання або вимоги спiлки
добровольчих організацій, нiж до окремої, незначної за

обсягом діяльності, добровольчої організації. Тому доб-
ровольчі організації, як носiї соціально-трудових відно-
син, об’єднуються в асоцiацiї, які є виразниками со-
ціально-трудових відносин добровольчества,
взаємодiють на ринку працi добровольчества, реалізу-
ючи власнi концепцiї соцiально-економiчної полiтики
розвитку добровольчого руху, прагнучи максимально
вплинути на державнi структури та один на одного. Для
цього вони використовують свої друкованi видання,
центри пiдготовки кадрiв i зв’язкiв з громадськiстю.
Консультацiї, поради, рекомендацiї, меморандуми та iншi
рiзноманітнi засоби впливу на державні органи ство-
рюють другу лiнiю зв’язків у механізмі функціонуван-
ня ринку працi добровольчества.

Третьою складовою ринку праці добровольчества
є державні органи усіх гілок влади як виразники соц-
іально-трудових відносин, що покликанi запроваджу-
вати в життя програми державної економiчної полiтики
(третя лiнiя зв’язків у механізмі функціонування рин-
ку праці добровольчества).

Державні органи влади використовують лінії зв’язку
між складовими ринку праці добровольчества як засо-
би адмiнiстративного та економiчного впливу на добро-
вольців і добровольчі організації: трудове та господарсь-
ке законодавство, оподаткування, пенсiйне законодав-
ство, пiльгове кредитування, санкцiї та штрафи тощо.

Здiйснюючи свiй вплив, державні органи потре-
бують iнформацiї про результати своєї дiяльностi як
свiдчення про успiхи або невдачі державного регулю-
вання ринку працi добровольчества, що може надхо-
дити рiзними каналами i в рiзноманітних формах, на-
приклад, в оцiнки впливу держави на ринок працi доб-
ровольчества засобами масової iнформацiї. Успiхи
чи невдачі дій державних органів можуть відбиватися
у реакцiї добровольців і добровольчих організацій.

Об’єктами державного регулювання ринку працi
добровольчества є ситуацiї, явища та умови соцiально-
економiчного життя, фази процесу відтворення доб-
ровольчої робочої сили, де виникають або можуть
виникати труднощi, проблеми, якi не розв’язуються
автоматично, тоді як їх розв’язання термiново потрiбне
для пiдтримки соцiальної стабiльностi.

Головним об’єктом державного регулювання рин-
ку праці добровольчества є соціально-трудовi вiдносини
мiж добровольцями та добровольчими організаціями,
включаючи охорону працi, реєстрацію добровольців та
ін. Крiм цього, слiд видокремити соцiальнi вiдносини
мiж добровольцями і добровольчими організаціями,
включаючи соцiальне забезпечення; регулювання
пропозицiї робочої сили та робочих мiсць доброволь-
чества; пiдготовку та перепiдготовку добровольців;
розподiл та перерозподiл робочої сили добровольців.

У спрощеному виглядi механiзм функціонуван-
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Рис.  2. Основні потреби населення в добровольчій праці

ня ринку праці добровольчества можна подiлити на
двi частини: механiзм регулювання соціально-трудо-
вих вiдносин мiж добровольцями та добровольчими
організаціями та механiзм соцiального захисту доб-
ровольців.

Структуру потреб добровольців під час добро-
вольчої праці важко визначити однозначно (рис.2).

Вона має різні типи та рівні. Найпростіше виділити дві
якісно різні групи потреб: елементарні (фізичні потре-
би збереження і продовження людського роду та здо-
ров’я суспільства, складовою якої є догляд за його
окремими особами) та фізичні, інтелектуальні, со-
ціальні потреби більш високого рівня. Серед них по-
треби у всіляких видах діяльності до бажання впливу

Рис.  3. Мотивація участі в добровольчестві дітей і підлітків
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на інших тощо; у спілкуванні за допомогою входжен-
ня до спільноти добровольців, формування доброзич-
ливого ставлення до інших спільнот, пошук друзів і
спілкування з ними, можливо, на взаємовигідній
основі; пізнанні проблем громади, сім’ї та друзів; са-
морозвитку через урізноманітнення особистого сусп-
ільного становища, підвищення якості життя, усклад-
нення його укладу та умов формування особистості.

Усі потреби визначають мотивацію складових рин-
ку праці добровольчества до участі в добровольчестві.

Мотивація участі дітей і підлітків досить проста
(рис. 3). Це самоутвердження в очах однолітків,
батьків і вчителів, пошук нових друзів, спілкування,
набуття нових навичок і знань та проведення дозвілля.

Мотивація участі студентів більш складна, бо
вони шукають в добровольчестві вирішення як про-
фесійних, так і комунікаційних проблем (рис. 4).

Комунікаційні проблеми, які вирішують студенти
в добровольчестві, є багатоплановими. Це й особисте
спілкування з фахівціми в обраній спеціальності, й
знайомство з новими методиками і технологіями. Тоб-
то все, що може допомогти стати висококваліфікова-
ними фахівцями та працевлаштуватися.

Реалізацією особистих фахових можливостей мо-
тивується участь в добровольчій праці спеціалістів, яких
приваблює можливість розширення кола інтересів та
особистого й професійного самоутвердження (рис. 5).

Таким чином, палітра загальних мотивацій всту-
пу до добровольчества достатньо широка (рис. 6). Це
й отримання знань із проблем суспільства; й при-
четність до їх вирішення; й цікаве проведення вільно-
го часу та розваги; й нові знайомства і спілкування з
старими друзям; й нові навички і досвід та ділові кон-
такти; й входження в престижну групу; й корисність

Рис. 4. Мотивація участі в добровольчестві студентів

Рис. 5. Мотивація участі в добровольчестві спеціалістів
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суспільству; й одержання визначеного статусу і но-
вий спосіб життя.

Отже, доброволець і добровольча організація
однаковою мiрою виступають на ринку працi добро-
вольчества як власники: доброволець як власник ро-
бочої сили, а добровольча організація — як власник
робочих місць добровольчества. Отже, ринок працi
добровольчества охоплює ринок робочої сили добро-
вольців та ринок робочих мiсць добровольчества.

Щодо ринку робочих місць добровольчества, то
труднощi виникають лише при визначенні їх ринкової цiни,
бо складається враження, що на практицi робочi мiсця
добровольчества безкоштовно надаються добровольцям.

Робочi мiсця добровольчества як засоби вироб-
ництва є товарами на ринку засобiв виробництва, але
на ринку працi добровольчества вони явних ознак то-
вару не мають.

Отже, ринок робочих мiсць добровольчества є
вiдносно уособленим типом ринку, частиною ринково-
го господарства країни, тiсно пов’язаною з iншими ти-
пами ринкiв, зокрема з ринком праці добровольчества.

Тобто, видокремлюються наступні аспекти ринку
праці добровольчества: узгодження попиту i пропозицiї
робочої сили добровольців; характер вiдносин і
механiзм взаємодiї мiж добровольцями та доброволь-
чими організаціями; державне регулювання ринку працi
добровольчества; участь різних шарів населення в доб-
ровольчестві; механiзми функціонування ринку працi
добровольчества; ступiнь і ланка ринку праці добро-
вольчества у суспiльному виробництві.

У подальшому ринок працi добровольчества виз-
начається як механiзм, у якому добровольці та добро-
вольчі організації вступають у соціально-трудові
вiдносини. При визначеннi поняття „ринок працi доб-
ровольчества” багато уваги придiляється соціально-
трудовим відносинам, бо ця сфера вiдiграє значну роль
у світовій системi суспiльного виробництва.

Наразі, коли ринок праці змiнився у зв’язку з пе-
реходом капiталiзму до монополiстичної стадiї та усклад-
нення соціально-трудових вiдносин, а також через по-
ширення умов найму, якi тепер включають не лише
заробiтну плату та робочий час, а й гарантiї зайнятостi,
оплачений, але не вiдпрацьований час, соцiальнi вип-
лати та iн., склалися умови виникнення ринку праці доб-
ровольчества у зв’язку із змiною ставлення до робочої
сили i в роботодавців, зокрема, стосовно якостi робо-
чої сили: квалiфiкацiї, професiйної та загальноосвiтньої
пiдготовки, творчого ставлення до працi, високої якостi
роботи, а також стосовно соціальних гарантій тощо.
Тобто, механiзм ринку праці вийшов за межі процесу
обміну робочої сили, пронизуючи й інші форми вико-
ристання цього специфічного товару.

Однiєю з особливостей ринку працi доброволь-
чества є те, що в сьогодення вiн пронизує лише вико-
ристання робочої сили добровольців. До цього варто
додати, що соціально-трудові відносини в доброволь-
честві безперервнi вiд моменту реєстрації добровольців
аж до їхнього виходу з добровольчого руху.

Тобто ринок працi добровольчества iснує як за
межами добровольчої організації, так в її внутрішньо-
му середовищі.

Тобто, добровольці, зайнятi на робочих мiсцях
добровольчої організації, все одно перебувають у станi
пропозицiї свого товару. І добровольча організація
придивляється до зареєстрованих добровольців, з яки-
ми вже укладено договiр, пропонуючи їм більш при-
вабливі умови добровольчої праці, коли шукає необх-
ідних йому добровольців на новi або на вакантнi робочi
мiсця. Водночас серед зайнятих добровольців є такі,
які шукають собі застосування з бiльш привабливими
умовами добровольчої праці. Знайшовши такі, вони
переходять до iнших добровольчих організацій.

Тобто, у визначенні ринку працi добровольчества
підствою є ринок працi вiльної конкуренцiї, де голов-

Рис. 6. Загальна мотивація вступу в добровольці
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ною є фаза обмiну робочої сили добровольця на фонд
життєвих благ, а його регулювання є державним ре-
гулюванням.

Крім того, простежуються два методологічних
підходи до аналізу сутності ринку праці добровольче-
ства — діалектичний метод соціально-економічного
аналізу явищ та функціональний метод.

З погляду діалектичного методу ринок праці доб-
ровольчества розглядається як сукупність соціально-
трудових відносин добровольчества в суспільстві.

Функціональний підхід, запроваджений західною
економічною теорією, при аналізі сутності ринку праці
добровольчества виходить з функціонально-економі-
чних зв’язків і „технології” руху робочої сили добро-
вольців в умовах ринку. За таким підходом ринок праці
добровольчества розглядається як форма функціону-
вання особистого чинника виробництва і як форма
розвитку людського капіталу.

Органічно доповнюючи один одного, обидва
підходи дають змогу різнопланово аналізувати сутність
ринку праці добровольчества як організаційно-еконо-
мічну форму функціонування робочої сили добро-
вольців в ринковій економіці. Дослідження соціаль-
но-трудових відносин, з одного боку, допомагають
глибше зрозуміти функціональну залежність між яви-
щами і процесами на ринку праці добровольчества,
вивчити  і пізнати множину його глибинних інтересів,
потреб і відносин. Функціональний аналіз, з іншого
боку, доповнює отриману інформацію знаннями кон-
кретних механізмів на ринку праці добровольчества,
дає кількісну оцінку ситуації, що є основою для про-
ведення державної політики.

Узагальнюючі наведене, можна зробити концеп-
туальний висновок, що, визначаючи поняття „ринок
працi добровольчества”, необхідно виходити з вимог
комплексного та системного пiдходів. Комплексний
пiдхiд до визначення цього поняття полягає в
урахуваннi органiзацiйно-економiчних, соцiально-
психологiчних, правових, технiчних, педагогiчних та
iнших аспектiв у їхнiй сукупностi та взаємозв’язку при
домiнуючiй ролi соцiально-трудових аспектiв добро-
вольчества. Системний пiдхiд вiдбиває врахування
зв’язкiв мiж окремими аспектами, механiзмами рин-
ку працi добровольчества та їхніми елементами і по-
лягає в розробцi кiнцевих цiлей, визначеннi напрямків
їхнього досягнення.

Отже, визначаючи поняття „ринок праці добро-
вольчества” як частину ринкового господарства краї-
ни, треба визнати, що це, по-перше, категорiя, яка
характеризує систему соцiально-трудових відносин
добровольчества, що пронизують фази вiдтворення
iндивiдуальної робочої сили добровольця (виробниц-
тво, розподiл, обмiн і використання), всi ланки та

ступенi суспiльного виробництва, i регулюються рин-
ковою кон’юнктурою, системою соцiального партнер-
ства, юридичними, правовими, морально-етичними
нормами та нацiональними традицiями. А по-друге —
система механізмів органiзацiї соцiального страхуван-
ня; забезпечення умов працi та технiки безпеки доб-
ровольчества; забезпечення зайнятостi добровольчою
працею як частина механізму забезпечення зайнятості
всього населення; соцiального захисту добровольців
як частини механізму соціального захисту всього на-
селення; формування та розвитку добровольчої фор-
ми використання робочої сили; узгодження попиту та
пропозицiї робочої сили добровольців тощо.

Трудовi ресурси добровольчества як економiчна
категорiя виражають соціально-трудові вiдносини в
суспільстів, де населення має фiзичну та
iнтелектуальну здатнiсть до працi вiдповiдно до вста-
новлених державою умов вiдтворення iндивiдуальної
робочої сили. Останнє підкреслює залежний від суб’-
єкта державного управління характер трудових ре-
сурсів добровольчесва.

Отже, цiлком очевидно, що наведений
методологiчний пiдхiд до аналiзу трудових ресурсiв
добровольчества, який розглядає склад i
спiввiдношення елементiв їхньої структури, є дуже
важливим для управлiння їх вiдтворенням.

Без сумнiву, структурно-функцiональний пiдхiд
до аналiзу трудових ресурсiв добровольчества дає
змогу конкретизувати суспiльне значення цiєї
економiчної категорiї, що сприяє бiльш глибокому
вiдображенню її сутi. I якщо врахувати, що трудовi
ресурси добровольчества функцiонують i розвивають-
ся тiльки у формi виробничих вiдносин добровольче-
ства, то на етапі ринкової трансформації економіки
України методологічно доцільним буде використання
в різних ситуаціях такого складу трудових ресурсів
добровольчества за структурно-функцiональним
пiдходом, у якому чітко проявляється їх суб’єктивна
характеристика:

— „члени добровольчої організації”. До них на-
лежать пiдприємцi; особи, зайнятi творчою дiяльнiстю;
особи, якi живуть на доходи вiд власностi (дивiденди,
проценти, спадок); деякi iншi категорiї громадян;

— „добровольці”, тобто особи, якi пропонують
свою робочу силу на ринку працi добровольчества.

Поняття „трудовi ресурси добровольчества” в еко-
номічній літературі стоїть в одному ряду з такими понят-
тями, як „працездатне населення”, „трудовий потенцiал”,
„сукупнiсть носiїв iндивiдуальної робочої сили”.

У свою чергу, i трудовий потенцiал добровольче-
ства країни, на думку В. Костакова та А. Попова, — це
також трудовi ресурси добровольчества, якi розгляда-
ються в аспектi єдностi їхньої кiлькiсної та якiсної харак-
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теристик. Вони вважають, що з кiлькiсного боку основу
трудового потенцiалу добровольчества складає населення
працездатного вiку. А з якiсного боку важливими вис-
тупають такi характеристики трудових ресурсiв добро-
вольчества, як їхня статева та вiкова структура, рiвень
освiти, професiйна пiдготовка, мобiльнiсть [8].

Аналiзуючи далi поняття „трудовi ресурси доб-
ровольчества”, слід відмiтити, що вони, за винятком
незайнятих, у кiлькiсному вiдношеннi являють собою
зайнятих у всiх сферах економiки незалежно вiд фор-
ми власностi. Уся сукупнiсть зайнятого населення
вiдповiдає поняттю „сукупний доброволець”. Це по-
няття використовується для характеристики складу та
ступеня використання задіяних у добровольчестві. Воно
характеризує ефективнiсть сукупної суспiльної працi
добровольчества, носiєм якої є сукупний працiвник.

Порівнюючи два згадуваних поняття — „трудові
ресурси добровольчества” та „добровольці”, можна
зробити висновок, що останнє є більш цікавим по-
казником, який відбиває бажання населення до доб-
ровольної праці. Але це не означає, що треба повністю
відмовитись від показника „трудові ресурси добро-
вольчества”, якщо брати до уваги визначення обсягу
потенційної пропозицiї на ринку працi добровольче-
ства з метою подальшої розробки державної полiтики
з регулювання добровольчого руху.

Загальновiдомо, що ефективне функцiонування
ринку праці добровольчества в будь-якiй країнi мож-
ливе в разі дотримання ряду умов, а саме:

— повна самостiйнiсть і незалежнiсть доброволь-
ця і добровольчої організації в поєднаннi з їхньою
економiчною вiдповiдальнiстю;

— вiдносини складових на ринку працi добро-
вольчества — це вiдносини договорiв та угод мiж
рiвноправними партнерами, яким притаманний висо-
кий ступінь потенційної мобільності;

— iснування балансу мiж робочими мiсцями доб-
ровольчества та сукупною пропозицiєю робочої сили
добровольців;

— добровольчі організації для захисту своїх
iнтересiв можуть об’єднуватись у спiлки;

— активна проява ринкові мотивації поведінки
складових на ринку праці добровольчества.

Розглянуті методологічні аспекти ринку працi
добровольчества взмозі забезпечити створення меха-
нізму його функціонування, подальшого розвитку та
виконання функцій, притаманних моделі соціально
орієнтованої економiки:

— суспiльного подiлу працi. Ринок працi добро-
вольчества розмежовує добровольця та добровольчу
організацію, розподiляє добровольців за професiями
та квалiфiкацiєю, галузями виробництва й регiонами;

— iнформацiйну. В умовах ринку попит i

пропозицiя постiйно змiнюються, що позначається на
станi ринку працi добровольчества. Ринок дає складо-
вим добровольчого руху iнформацiю з пропозицiї ро-
бочих мiсць добровольчества і робочої сили добро-
вольців, якiсть останньої тощо. Ринок працi доброволь-
чества реагує на будь-якi змiни в соціально-трудових
відносинах, виявляє середньостатистичні витрати на
робочу силу добровольців, дисбаланс мiж її попитом i
пропозицiєю та iнформує зацiкавлені складові ринку;

— посередницьку. Ринок працi добровольчества
встановлює зв’язок мiж добровольцями і доброволь-
чими організаціями, якi виходять на ринок для задо-
волення взаємних iнтересiв i потреб. У нормально
розвиненiй економiцi доброволець має змогу вибрати
оптимальне для нього робоче мiсце (залежно від умов
працi, професiйної спрямованостi, рiвня квалiфiкацiї
та ін.). Вiн виконує важливу соцiальну функцiю —
сприяє виконанню соціально значущої роботи залеж-
но вiд розвитку особистих здiбностей i дiлових якос-
тей, професiйної майстерностi;

— вiдтворювальну. Це основна функцiя ринку
працi добровольчества, який встановлює рiвновагу мiж
попитом i пропозицiєю робочої сили добровольців. При
цьому задоволення попиту досягається за рахунок по-
ширення пропозицiї та пiдвищення якостi робочої сили
добровольців, якi постiйно рухаються й урiвноважують
одне одного. Лише на ринку виявляються суспiльно
необхiднi умови вiдтворення робочої сили добровольців;

— стимулюючу. Ця функцiя полягає в тому, що
ринок праці добровольчества розвертає економiку
лицем до потреб суспільства, робить усiх учасникiв
добровольчого руху зацiкавленими в задоволеннi цих
потреб. З одного боку, завдяки механiзму конкуренцiї
ринок працi добровольчества стимулює краще вико-
ристання трудових ресурсiв добровольчества з метою
забезпечення розвитку i прибутковостi суспільного
виробництва. З iншого боку, вiн висуває вимоги до
робочої сили добровольців, стимулюючи їх
полiпшувати її якiснi характеристики, що значною
мiрою залежить вiд її конкурентоспроможностi;

— оздоровлюючу. Ринок праці добровольчества —
це демократичний механiзм економiчного підвищення
ефективності дiючих добровольчих організацій. Досвiд
зарубiжних держав свiдчить, що результативнiсть дiї рин-
кового механiзму добровольчества як стимулятора знач-
но вища, нiж функцiї вiдповiдних органiв управлiння.
Адже саме ринок створює таку мотивацiю працi, яка
зацiкавлює, стимулює iнiцiативнiсть, компетентнiсть,
квалiфiкованiсть добровольців;

— регулюючу. Ринок праці добровольців впли-
ває на всi сфери економiки i передусім на виробниц-
тво. Певною мiрою він впливає i на формування
пропорцiй суспiльного виробництва, розвиток
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регiонiв, сприяючи переливанню робочої сили доб-
ровольців з одних регiонiв, господарств в iншi, якi
пріоритетно розвиваються.

Тобто, ринок праці добровольчества регулює
надлишки трудових ресурсiв суспільства за раху-
нок добровольчества, їх оптимальне розмiщення, а
також ефективне використання. Він, зокрема, регу-
лює рух трудових ресурсiв добровольчества у на-
родному господарствi, спонукаючи добровольчі
організації задіяти саме ту кiлькiсть добровольців i
такої квалiфiкацiї, якi забезпечують його при-
бутковiсть для суспільства.

Висновки. У процесі дослідження представле-
но методологічні аспекти теоретичного узагальнення і
вирішено науково-практичне завдання дослідження
соціально-трудових відносин та ринку праці добро-
вольчества на підставі впровадження комплексного і
системного підходів до диференціації,класифікації та
моделювання розвитку добровольчества в країні.

Основні висновки та результати досліджень зво-
дяться до наступного:

1. Визначено, що соціально-трудові відносини
вiдiграють значну роль у світовій системi доброволь-
чого руху. Запропоновано визначення ринку працi доб-
ровольчества як механiзму, у якому добровольці, доб-
ровольчі та державні організації вступають у соціаль-
но-трудові відносини. Порівнено поняття „добровольці”
і „трудові ресурси добровольчества” та визначено, що
перше відбиває бажання населення до добровольної
праці. Поняття „трудові ресурси добровольчества” виз-
начає обсяг потенційної пропозицiї на ринку працi доб-
ровольчества, придатний для розробки державної
полiтики з регулювання добровольчого руху. Визна-
чено і структуровано мотивації вступу різних шарів
суспільства в добровольчество.

2. Запропоновано визначення поняття „ринок
працi добровольчества”, виходячи з вимог комплек-
сного та системного пiдходів, де комплексний пiдхiд
вимагає враховувати органiзацiйно-економiчні,
соцiально-психологiчні, правові, технiчних, педа-
гогiчні та iнші аспекти в їх сукупностi та взаємозв-
’язку при домiнуючiй ролi соцiально-трудових відно-
син добровольчества. Системний пiдхiд вiдбиває
врахування зв’язкiв мiж окремими соціально-тру-
довими відносинами та механiзмами ринку працi
добровольчества та їх складовими і полягає в виз-
начені кiнцевих цiлей та напрямків їх досягнення.
Запропоновані підходи вимагають розробки ме-
ханізмів узгодження попиту i пропозицiї робочої
сили добровольців; врахування характеру соціаль-
но-трудових вiдносин  і наявність механiзмів
взаємодiї добровольців і добровольчих організацій
та державного регулювання ринку працi доброволь-

чества; створення мотивацій участі різних щарів
населення в добровольчестві та механiзмів функці-
онування ринку працi добровольчества; визначення
місця і ролі ринку праці добровольчества у суспiль-
ному виробництві.

3. Встановлено, що доброволець і доброволь-
ча організація однаковою мiрою виступають на рин-
ку працi добровольчества як власники: доброволець
— робочої сили, а добровольча організація — ро-
бочих місць добровольчества. Що ринок працi доб-
ровольчества охоплює ринки робочої сили добро-
вольців, робочих мiсць добровольчества та ін., які
вiдносно уособлені, є частиною ринкового госпо-
дарства країни та тiсно пов’язані між собою. Що
ринок працi добровольчества iснує у зовнішньому і
внутрішньому середовищі добровольчої організації,
а добровольці, зайнятi на її робочих мiсцях, все одно
пропонують свій товар. Що ринок працi доброволь-
чества є ринком працi вiльної конкуренцiї, де го-
ловним є обмiн робочої сили добровольця на
життєві блага, які задовольняють його потреби, а
його регулювання є державним. Визначення понят-
тя „ринок праці добровольчества” як частини рин-
кового господарства країни визнає, що це, по-пер-
ше, категорiя, яка характеризує систему соцiально-
трудових відносин добровольчества, що пронизу-
ють фази вiдтворення iндивiдуальної робочої сили
добровольця (виробництво, розподiл, обмiн і вико-
ристання), всi ланки та ступенi суспiльного вироб-
ництва, i регулюються ринковою кон’юнктурою,
системою соцiального партнерства, юридичними,
правовими ,  морально -етичними  нормами  та
нацiональними традицiями. А по-друге — система
механізмів органiзацiї соцiального страхування; за-
безпечення умов працi та технiки безпеки добро-
вольчества; забезпечення зайнятостi добровольчою
працею як частина механізму забезпечення зайня-
тості всього населення; соцiального захисту доб-
ровольців як частини механізму соціального захис-
ту всього населення; формування та розвитку доб-
ровольчої форми використання робочої сили; узгод-
ження попиту та пропозицiї робочої сили добро-
вольців тощо. Тобто, ринок праці добровольчества
регулює надлишки трудових ресурсiв суспільства
за допомогою добровольчества, їх оптимальне роз-
міщення та ефективне використання.

Перспективи подальших розробок. Правиль-
ніше ніж „ринок праці добровольчества” було б вжи-
вати термін „соціально-трудові відносини доброволь-
чого руху” або „соціально-трудові відносини у сфері
зайнятості населення добровільною працею”. Бо ри-
нок праці добровольчества є специфічним, що не має
єдиного визначеного товару (хоча здебільшого вва-
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жається, що товаром на ринку праці добровольчества
є робоча сила добровольців). У вітчизняній економічній
літературі це питання розглянуто досить слабо, бо по-
леміки з цього приводу ще немає, як немає і спільної
думки про те, що можна вважати об’єктивним яви-
щем ринку праці добровольчества, яке й буде дослід-
жено в подальшому.

Література
1. Стуль Я. Я — волонтер. А Вы? / Я. Стуль /

www.geocitis.com. 2. Щекова Е. Добровольческие
трудове отношения: основные определения / Е. Щеко-
ва // Человек и труд. — 2003. — №4. — С. 32 — 33.
3. Гладких Е. Власть намерена контролировать волон-
терское движение / Е. Гладких / www.delo.ua. 4. Ку-
ценко О. Украина в трансформационных процессах:
Quo vadis? / О. Куценко / Социология: теория, мето-
ды, маркетинг. — 2007. — №1. — С.18 — 32. 5. Бу-
рега В. В. Социально-адекватный менеджмент /
В. В. Бурега / Монография. — К. : Институт социоло-
гии НАН Украины, 2000. — 379 с. 6. Бурега В. В.
Управленческая деятельность: теория и практика про-
фессиографического исследования / В. В. Бурега. —
Донецк, ИЭП НАН Украины, 2000. — 96 с. 7. Пе-
люх В. М. Ринок праці: навч. посібник / В. М. Пелюх.
— К. : КНЕУ, 1999. — 288 с. 8. Костаков В. Интен-
сификация использования трудового потенциала /
В. Костаков, А. Попов // Соц. труд. — 1980. — № 7.
— С. 61.

Крапівіна Г. О. Методологічні аспекти доб-
ровольчества: проблеми соціально-трудових
відносин та ринку праці

У межах дослідження методологічних аспектів
проблем соціально-трудових відносин та ринку праці
добровольчества з позацій комплексного і системно-
го пiдходів та діалектичного і функціонального методів
розглядаються основні складові проблем у взаємо-
зв’язку, теоретичні засади соціально-трудових відно-
син та ринку праці добровольчества та показано, що
отримані результати взмозі забезпечити функціонувн-
ня механізмів створення соціально-трудових відносин
та ринку праці добровольчества в суспільстві, подаль-
шого розвитку та виконання функцій, притаманних
моделі соціально орієнтованої економіки.

Ключові слова: добровольчество, методологічні
аспекти добровольчества, соціально-трудові відноси-
ни добровольчества, ринок праці добровольчества,
складові, механізми.

Крапивина Г. О. Методологические аспекты
добровольчества: проблемы социально-трудовых
отношений рынка и труда

В рамках исследования методологических ас-
пектов проблем социально-трудовых отношений и
рынка труда добровольчества с позиций комплесно-
го и системного подходов и диалектического и фун-
кционального методов рассматриваются основные
составляющие проблем во взаимосвязи, теоретичес-
кие основы социально-трудовых отношений и рынка
труда добровольчества и показано, что полученные
результаты в состоянии обеспечить функционирова-
ние механизмов создания социально-трудовых отно-
шений и рынка труда добровольчества в обществе,
дальнейшего развития и выполнения их функций, ха-
рактерных для модели социально ориентированной
экономики.

Ключевые слова: добровольчество, методологи-
ческие аспекты добровольчества, социально-трудовые
отношения добровольчества, рынок труда доброволь-
чества, составляющие, механизмы.

Krapivina G. O. Metodological aspects of
volunteering: problems of socially labour relations
and labor-market

In the framework of research of methodological
aspects of problems of social labour relations and
volunteering labour market applying complex and sysmem
approach and dialectical and functional methods the article
covers main components of the problems in their
interconnection, theoretical basis of social labour relations
and volunteering labour market and it is shown that the
results can ensure functioning of mechanisms of creation
of social labour relations and volunteering labour market
in the society, of further development and fulfilment of
their functions peculiar to the model of socially oriented
economy.
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Постановка проблеми та її актуальність. Од-
ним із базових критеріїв, які характеризують рівень
розвитку суспільно-політичної формації є ступінь
зрілості та характер проявів соціально-трудових відно-
син. Це поняття розкривається через конкретні умови
праці на підприємствах, та в організаціях різних форм
власності, на корпоративному рівні, у галузевих ви-
робничих комплексах, на територіальному й регіональ-
ному рівнях та в суспільстві взагалі. Ці умови, у пер-
шу чергу, стосуються охорони та безпеки праці, дот-
римання трудового законодавства, забезпечення соц-
іальних гарантій у процесі трудової діяльності, ефек-
тивної зайнятості, гідної заробітної плати, достатньої
для задоволення основних потреб працівників.

Світова практика свідчить про те, що регулювання
соціально-трудових відносин розвивається за участі дер-
жавних органів та колективно-договірних відносин. Від
1991 р., у зв’язку з розбудовою економіки України на
ринкових засадах, особливого значення набуває колек-
тивно-договірне регулювання соціально-трудових відно-
син. Саме воно виступає одним із ефективних механізмів
соціального партнерства, основною формою взаємодії в
трудових відносинах у країнах із ринковою економікою.
Однак, у зв’язку з певними особливостями історичного
розвитку, Україна не має ефективного досвіду такого ре-
гулювання, що зумовлює особливу увагу до розгляду
еволюції колективно-договірного регулювання соціально-
трудових відносин у країнах Європи та Америки.

Аналіз останніх публікацій та їх актуальність.
Питання колективно-договірного регулювання соціаль-
но-трудової сфери широко досліджується багатьма
вітчизняними й зарубіжними науковцями. Проте
більшість робіт присвячено виключно окремим аспек-
там, а світовий досвід означеного регулювання прак-
тично не узагальнений. Незважаючи на це, виділимо
праці таких авторів, як А. Арсеєнко [1], В. Жуков [2],
Е. Катульский [3], Д. Касале [4], А. Колот [5], І. Кисе-
льов [6], А. Мацко [7], С. Мельник [8], Г. Осовий [9],
В. Пилипенко [10] та інших, науковий доробок яких у
сфері дослідження колективно-договірного регулюван-
ня соціально-трудових відносин в інших країнах доз-
воляє виокремити найбільш корисні засади для розбу-
дови ефективної моделі соціального діалогу в Україні.

Метою статті є аналіз зарубіжної та вітчизняної
практики колективно-договірного регулювання соц-
іально-трудових відносин із використанням норматив-
но-правової бази країн Європи та Америки.

Викладення основного матеріалу. Становлення
колективно-договірного регулювання трудових відносин
започатковано в країнах Західної Європи й відноситься
до другої половини XVIII — початку XIX ст. Цей про-
цес був захисною реакцією найманих працівників на
соціальні та політичні наслідки промислового переворо-
ту, який зруйнував традиційні відносини між роботодав-
цями та працівниками. Формування колективно-догові-
рної системи розпочалося на початку XIX століття в
Англії — найбільш промислово розвиненій на той час
європейській країні. Саме в цей період виникає рух так
званих „шоп-стюардів” — представників, яких обирали
робітники одного з цехів терміном на один рік.
„Шоп-стюарди” різних цехів створювали на підприємстві
комітет цехових старост своєї профспілки. Зазвичай, ці
представники спостерігали за тим, як підприємці дотри-
мувалися умов колективного договору, захищали еко-
номічні й соціальні інтереси зайнятих [11].

У Російській імперії (до складу якої входила
більшість території України) скасування кріпацтва у 1861
р. сприяло швидкому зростанню промисловості, що
обумовило необхідність регулювання трудових відно-
син між підприємцями й працівниками. У цьому ж році
була створена урядова комісія, яка стала безпосеред-
ньо перейматися означеним питанням. Після тривалої
та копіткої роботи ця комісія розробила Статут про про-
мислову працю, який у червні 1886 р. був затвердже-
ний як закон, що отримав назву „Правила взаємовід-
носин фабрикантів та робітників”. Він регламентував
порядок найму та звільнення працівників, а також пе-
редбачав, що оплата праці повинна відбуватися не рідше
одного разу на місяць. Крім цього, заборонялися: вип-
лата заробітної плати купонами, натуральні форми
оплати та вирахування боргів. На фабрикантів поклада-
лася відповідальність за порушення правил, а в разі по-
рушення умов договору за робітниками визнавалося
право дострокового розірвання договору, однак підбу-
рювання до страйків каралося ув’язненням [12].

Розвиток колективно-договірних відносин поши-
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рився й у США, у яких тоді бурхливо розвивалася про-
мисловість. Так, у 1886 р. виробник сигар С. Гомперс
утворив Американську федерацію праці (АФП), куди
ввійшли профспілки ремісників. Її гаслом став вираз
— „справедлива оплата праці за справедливо відпраць-
ований день”. Найбільш важливим завданням профспілки
було ведення переговорів щодо укладення колективних
договорів, у той час, як на тогочасну політичну ситуа-
цію профспілки дивилися переважно через призму її
впливу щодо захисту інтересів найманих працівників.
АФП підтримувала окремих кандидатів від політичних
партій або протиставляла їм інших, залежно від характе-
ру їхнього голосування за питаннями трудового законо-
давства. Американські профспілки зосереджували ува-
гу на проведенні договірних переговорів з роботодавця-
ми та представництві інтересів працівників у випадку
конфліктів із керівництвом підприємств. Зазначимо, що
профспілкам АФП вдалося домогтися збільшення заро-
бітної плати на тлі скорочення робочого часу та покра-
щення умов праці [13]. Загалом, кінець ХІХ — початок
ХХ ст. був періодом активного формування соціальних
інтересів найманих працівників на ринку праці. Уряд та
роботодавці не визнавали профспілки, протидіяли їх
утворенню та проведенню колективних переговорів на
законодавчому рівні.

На початку ХХ ст. у деяких європейських країнах
колективно-договірна система набула офіційного стату-
су та стала ключовим елементом трудових відносин. Це
стало можливим завдяки включенню до законодавства
низки європейських держав положень щодо колектив-
них договорів та угод. Зокрема, цей процес був започат-
кований Датським Цивільним кодексом (1907 р.) та
Швейцарським Кодексом Обов’язків (1911 р.). У по-
дальшому, законодавче регулювання колективно-дого-
вірних відносин відбулося в Норвегії (1915 р.), Німеч-
чині (1918 р.), Франції (1919 р.) та Нідерландах (1927 р.)
[14]. В Україні колективні договори як правова форма
регулювання умов праці з’явилися в період революцій-
них подій 1905 — 1907 рр. Так, перший договір було
укладено на Харківському паровозобудівному заводі (1
лютого 1905 р.) [15]. Зазначимо, що чинне на той час
законодавство Російської імперії не передбачало захис-
ту обов’язків за колективними договорами, через що
суди відмовляли в захисті прав трудящих на умовах,
зафіксованих в угодах і договорах. Однак у реальності
колективні договори мали певне значення. На підприєм-
ствах, де укладалися договори, працівники отримували
заробітну плату і працювали за нормами робочого часу,
зафіксованими у договорі. Дотримання російськими
підприємцями умов договору не вважалося неправомі-
рним. Утім і невиконання ними колдоговору не тягло за
собою жодних правових наслідків.

Уперше правова регламентація колективних дого-
ворів розпочалася з Декрету РНК РРФСР від 2 лютого
1918 р. „Про порядок затвердження колективних дого-
ворів (тарифів), який встановлював ставку заробітної плати

та умови праці”. Юридично, дія цього документа поши-
рювалася й на територію України, яка потім увійшла до
складу майбутнього СРСР. Означений декрет окреслю-
вав коло питань, які повинні були регулюватися колектив-
ними договорами. Зокрема, питання прийняття та звільнення
з роботи робітників і службовців, нормування робочого
часу, оплати праці, правила користування квартирами,
їдальнями, спецодягом тощо. У документі визначався та-
кож порядок укладення колективного договору. Перед-
бачалося, що розроблений проект договору надсилався
Союзом робітників відповідному Союзу підприємців, які
протягом семи днів повинні були повідомити про згоду чи
незгоду та про свій намір розпочати переговори. Після
отримання позитивного рішення проект колективного до-
говору передавався до Наркомату праці або його місце-
вих органів на реєстрацію. Документ набував чинності з
дня утвердження відповідними органами [16]. На держав-
них підприємствах колдоговори (як передбачалося зако-
нодавством), у першу чергу, були формою регулювання
трудових відносин працівників з адміністрацією, залучен-
ня трудящих до управління виробництвом та забезпечен-
ня їх матеріальних та культурних потреб.

Колективні договори на приватних підприємствах
закріплювали умови підвищення заробітної плати, вста-
новлення робочого контролю над прибутками
підприємців, прийняття та звільнення з роботи, виплати
компенсацій тощо. Незважаючи на певні відмінності, то-
гочасні колективні договори в цілому носили універсаль-
ний характер. Держава лише декларувала основні прин-
ципи й положення у сфері праці, не займаючись її регу-
люванням. Так, статті першого Кодексу законів про пра-
цю 1918 р. містили основні норми трудового права, які
були вироблені колективно-договірною практикою. Проте
перші колдоговори діяли лише до весни 1919 р., тобто
до початку проведення політики „військового комуніз-
му”. Централізоване нормування, натуралізація оплати
праці, трудова повинність унеможливлювали їх укладен-
ня. Із переходом держави до НЕПу починається другий
етап розвитку колективно-договірної системи на тере-
нах України. Наприкінці 1921 р. розгорнулася кампанія
щодо укладення колдоговорів у державних, приватних і
кооперативних організаціях та підприємствах. РНК УРСР
17 січня 1922 р. прийняла постанову „Про колективні
договори та регулювання умов праці на приватних і гро-
мадських підприємствах, в організаціях та установах”.
Документом передбачалося, що на всіх підприємствах
(у тому числі, орендованих, концесійних тощо), в орган-
ізаціях, установах УРСР, де використовується наймана
праця робітників чисельністю не менше 15 осіб без ме-
ханічних двигунів та не менше 10 осіб із механічними
двигунами, умови праці слід обов’язково регламентува-
ти колективними (тарифними) договорами, які уклада-
ють відповідні профспілки за згодою керівництва й влас-
ників підприємств, організацій та установ, і які реєстру-
ються в губернських відділах праці (пункт 1). Колдого-
вори дозволялося укладати також і на підприємствах з
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меншою кількістю працівників, однак обов’язковості їх
укладення не було встановлено. Колдоговори не могли
містити положень, які погіршували б умови зайнятості в
порівнянні із законодавством [17]. У цьому ж році був
прийнятий Кодекс законів про працю УРСР. Положення
кодексу та інших нормативних актів містили мінімум
правових гарантій захисту інтересів трудящих у сфері
трудових відносин. Додавати та розвивати законодавчі
норми щодо конкретних підприємств і установ та підви-
щення рівня правових гарантій передбачалося колектив-
но-договірним шляхом. Кодекс 1922 р. визначав колдо-
говір як угоду, яка укладається профспілкою як пред-
ставником трудящих, із одного боку, і наймачем, із іншо-
го, та встановлювала умови праці й найму для окремих
підприємств і установ [18].

Кодекс визначав централізовану систему колектив-
но-договірного регулювання трудових відносин, яка
містила генеральні угоди всіх галузей виробництва
(управління), та місцеві угоди. Уже на кінець 1922 р.
близько 70,0 — 75,0% усіх трудящих було охоплено кол-
договорами. Однак наприкінці 1920-х рр. їхнє значення
та зміст стали суттєво трансформуватися під гаслом
„Профспілки — обличчям до підприємства!” Так завер-
шився другий та розпочався третій етап правового регу-
лювання колективно-договірних відносин у СРСР. На
цьому етапі посилюється господарчо-організаційна фун-
кція колдоговорів, яка знайшла своє відображення у
включенні до угод положень щодо зобов’язань трудо-
вих колективів відносно виконання планових завдань.
Це обумовило формалізацію колективних договорів. У
1933 р. сталося останнє переукладення колективних до-
говорів і угод, адже всі трудові відносини регулювалися
та формувалися централізовано через диктат державних
органів, а сама практика укладення колективних дого-
ворів відновилася лише в 1947 р. [19].

На тлі таких подій у 1930-і рр у СРСР суттєвого
розвитку набула колективно-договірна система в США.
У першу чергу, це відбилося в прийнятті Закону На-
ціональних Трудових Відносин 1935 р. (законодавчий
акт Вагнера) за часів президентства Ф. Д. Рузвельта.
У законі зазначалося, що працівники мають право на
організацію та укладання колдоговорів із роботодав-
цями. Уперше в історії світового трудового законо-
давства одним із найважливіших об’єктів регулюван-
ня в рамках закону стала „нечесна трудова практика”
підприємців (втручання у внутрішні справи проф-
спілок, створення штучних „псевдо-робітничих”
організацій, застосування дискримінаційних заходів
стосовно робітників тощо). Регламентувалася проце-
дура сертифікації профспілок. Якщо більшість голо-
сувала за профспілку, уряд видавав їй відповідне по-
свідчення, наказуючи роботодавцю провести перего-
вори щодо укладення колективного договору [20].

Ефективній розбудові колдоговірного регулюван-
ня трудових відносин сприяла діяльність Міжнародної
організації праці (МОП). Узагальнюючи досвід функц-

іонування ринків праці в країнах із розвиненою ринко-
вою економікою, Конвенції та Рекомендації МОП дають
уявлення про рівень соціального захисту найманих пра-
цівників, встановлюють права й обов’язки роботодавців.
Загального визнання колективно-договірна система заз-
нала з прийняттям МОП Конвенції № 98 „Про застосу-
вання принципів права на організацію й на ведення ко-
лективних переговорів” (1949 р.) і Рекомендації № 91
„Про колективні договори” (1951 р.). Рекомендація
МОП № 91 визначає низку цінних принципів колектив-
но-договірної системи регулювання трудових відносин.
Зокрема, наголошується на взаємообов’язках сторін
щодо дотримання умов трудових договорів, визнання
недійсними умов трудових договорів, які суперечать
колективній угоді, поширення умов колективної угоди
на всі категорії працюючих на охоплених нею підприє-
мствах та ін. Означена Рекомендація передбачає поши-
рення всіх (або окремих) положень колдоговору на всіх
підприємців, які входять за виробничою або територі-
альною ознакою до сфери дії договору. При цьому, кол-
договір має охоплювати достатню кількість підприємців
і трудящих, а вимоги щодо його поширення мають ви-
суватися хоча б однією зі сторін [21].

У СРСР у 1947 р. була відновлена практика укла-
дання колективних договорів. Це сталося після прийнят-
тя 4 лютого постанови Ради Міністрів СРСР (далі — РМ)
„Про укладення колективних договорів на підприєм-
ствах”. Згідно з нею, колективні договори укладалися з
метою виконання виробничих планів, підвищення про-
дуктивності праці тощо. Аналіз колдоговорів середини
ХХ ст. свідчить про те, що вони наповнювалися органі-
заційно-технічними та морально-політичними обов’язка-
ми адміністрації, трудящих та профкому. У 1960-і рр. під
час економічних реформ у СРСР було прийнято поста-
нову РМ СРСР та ВЦРПС від 6 березня 1966 р. „Про
укладання колективних договорів та угод на підприєм-
ствах і в організаціях”, яка суттєво збільшила права
адміністрації та профкому щодо забезпечення належ-
них умов праці. Підвищення ролі колективного дого-
вору сприяло розширенню прав підприємств, особли-
во у сфері заробітної плати й праці. Однак основний
зміст колдоговорів складали положення, норми й пра-
вила, встановлені вищими органами. За таких умов вони
вже не могли достатньо впливати на трудові відносини
й перетворювалися на формальні документи.

У США протягом 1960 — 1970 рр. серед служ-
бовців федеральних, штатних і міських органів самовря-
дування значними темпами створюються профспілки. Це
призвело до прийняття законодавства, яке дозволяє
укладення колективних договорів між найманими пра-
цівниками та з роботодавцями держсектору. Таким чи-
ном, працівники цього сектору отримали такі ж самі пра-
ва, які отримали у 1935 р. їхні колеги з приватного сек-
тору. На 1990 р. у 32 штатах були прийняті відповідні
закони, які дозволяли укладення колективних договорів
у держсекторі, після чого в профспілки об’єдналося
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близько 48,0% зайнятих в економіці. До того ж у США
колективні договори державних службовців підлягають
обов’язковій реєстрації [22]. Основне завдання амери-
канських профспілок полягає в проведенні переговорів
щодо укладення колдоговорів з роботодавцями з обу-
мовленням розмірів заробітної плати, робочого часу та
умов праці, пільг для робітників, а також їхніх прав і обо-
в’язків на підприємстві. Проведенням переговорів проф-
спілкам вдалося домогтися справедливої оплати праці,
медичних виплат і компенсацій, пенсій, відпусток за хво-
робою, оплати праці у вихідні та святкові дні тощо. Пра-
цівники здобули також право протестувати проти неспра-
ведливого ставлення з боку керівництва.

Кризові явища в економіці західних країн у другій
половині 1970-х рр. змусили профспілки зайняти обо-
ронні позиції та змістити основні акценти в колективно-
договірному регулюванні в бік забезпечення гарантій
зайнятості, збереження досягнутого рівня заробітної
плати, розширення участі профспілок в управлінні ви-
робництвом. Характерною особливістю колективно-
договірної практики в США у 1980-і рр. стала децент-
ралізація системи їх укладення. Відбулася заміна галу-
зевих угод численними угодами на рівні окремих
підприємств, а терміни їх дії скорочувалися з 2 — 3
років до 1 року. У Канаді та більшості країн Західної
Європи значна кількість галузевих договорів та угод
на рівні підприємств укладаються на рік, а угоди, які
підписуються на національному рівні — на 2 роки [23].
У Швеції основною функцією колдоговору вважається
збереження трудового миру. У випадку його відсут-
ності дозволяються страйки і локаути. Інша важлива
функція — регулювання заробітної плати та умов праці
без втручання держави. Однак у зв’язку з опосередко-
ваним впливом державної політики на трудові відноси-
ни через систему оподаткування та низку соціально-
економічних заходів, на практиці профспілки та орган-
ізації роботодавців досить часто консультуються з уря-
дом щодо колдоговірного регулювання трудових відно-
син. Одним із ключових шведських законів, що захи-
щають права трудящих, є Закон „Про трудові спори”
(1974 р.) і Закон „Про захист праці” (1982 р.) [24].

У країнах Західної Європи до 1980-х рр. спочатку
укладалися угоди на національному рівні, потім — на
галузевому і лише після цього — на рівні підприємства.
Після закінчення переговорів на національному рівні сто-
рони домовлялися про рекомендації, які давалися орган-
ізаціям-членам для укладання колективних договорів на
певних умовах. Галузеві союзи роботодавців та проф-
спілки детально розробляли умови своїх угод. На
підприємствах до колективних договорів вносилися спе-
цифічні питання. Із початку 1980-х рр. централізовані
переговори між роботодавцями та профспілками в бага-
тьох європейських країнах стали проводитися нечасто, а
галузеві стали основною ланкою колективно-договірно-
го процесу. Поруч із короткотерміновими угодами на
1 — 2 роки діють і довгострокові, які стосуються страте-

гічних питань. В Австрії згідно Закону „Про колективні
трудові договори” (від 1 липня 1974 р.) виробнича рада
укладала з підприємцем угоду на підприємстві, у якій
регламентувалося широке коло виробничих, економіч-
них і соціальних питань. Угодою визначалися заходи щодо
усунення або пом’якшення наслідків для найманих пра-
цівників змін, які сталися в процесі виробничої діяль-
ності. Крім цього, угода передбачала заходи щодо попе-
редження нещасних випадків, професійних захворювань,
створення належних умов праці, використання відпуст-
ки, порядку тимчасового зменшення або збільшення три-
валості робочого часу, виплат, а також надання виплат,
порядок участі в розподілі прибутку, виплати пенсій із
фонду підприємств; регулювала правовий статус най-
маних працівників у випадку хвороби та нещасних ви-
падків і терміни звільнення та підстави для дострокового
розірвання трудових відносин [25].

У французькому Трудовому кодексі міститься
окремий розділ „Колективні угоди”. Він визначає прави-
ла, за допомогою яких реалізується право робітників на
колективні переговори щодо умов найму і праці та їхні
соціальні гарантії взагалі. Укладати колективний договір
мають право профспілки, визнані представницькими з
одного боку, та профспілки роботодавців або інші угру-
повання роботодавців, а також один чи декілька окре-
мих роботодавців. Колдоговір може містити кращі по-
ложення, ніж ті, що передбачені чинним законодавством.
Колективні трудові договори реєструються однією зі
сторін у Міністерстві праці. Визначено, що організації,
охоплені галузевою угодою або професійними догово-
рами, зустрічаються не рідше одного разу на рік для
обговорення питань заробітної плати. Крім цього, перед-
бачені зустрічі (не рідше, ніж один раз на п’ять років)
для обговорення необхідності перегляду категорій пер-
соналу, охоплених тими чи іншими тарифними норма-
ми. На підприємствах, де існує одна або декілька інших
профспілкових представницьких організацій, роботода-
вець зобов’язаний щороку проводити переговори про
реальну заробітну плату, діяльність і організацію робіт,
які мають проводитися на рівні підприємства, а робото-
давець може скористатися правом вести їх у підрозділах
або групах підрозділів лише в тому випадку, коли одна з
представницьких профспілкових організацій у підрозді-
лах або групі, де мають проходити переговори, не запе-
речує проти цього. Для всіх підприємств із загальною
кількістю понад 50 працівників Закон вводить обов’яз-
кові щорічні колективні переговори з трьох питань: заро-
бітна плата, зайнятість і тривалість робочого дня [26].

Загалом, існує дві основні моделі процедури укла-
дення колективного договору: північно — американсь-
ка та європейська. Специфіка північноамериканської
моделі полягає в тому, що попередньою умовою прове-
дення колективних переговорів визнається формування
колективно-договірної одиниці (колективу робітників і
службовців, які вступають у переговори за участю своїх
представників). Правила утворення такої одиниці вста-
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новлюються Національним управлінням з питань трудо-
вих відносин (НУТВ) США, яке проводить вибори пред-
ставника відповідної одиниці. Профспілка, на яку
більшість робітників і службовців цієї одиниці поклада-
ють повноваження вести колективні переговори, визнаєть-
ся єдиним представником і отримує сертифікат НУТВ на
строк дії колективного договору або до проведення но-
вих виборів представника. Нові вибори не можна про-
водити протягом 12 місяців після попередніх чи в період
дії колективного договору. У європейських країнах різні
профспілки поодинці чи в рамках об’єднаного органу
проводять прямі колективні переговори з підприємцями
щодо укладення колдоговору, а найбільш представницькі
профспілки мають переваги у колективно-договірному
процесі [27]. Ці процедури та норми визначаються зако-
нодавчо або внаслідок усталеної практики. Закон Украї-
ни „Про колективні договори і угоди” базується на євро-
пейській моделі ведення колективних переговорів, вра-
ховуючи норми Конвенцій і Рекомендацій МОП.

Вкажемо ще один важливий напрям сучасного ре-
гулювання трудових відносин — міжнародні колективні
договори. Вони охоплюють найманих працівників, зай-
нятих, головним чином, на підприємствах транснаціо-
нальних компаній (ТНК) і фіксують в уніфікованому виг-
ляді умови праці філіалів та головного підприємства
міжнародної корпорації, а також положення, які стосу-
ються розподілу інвестицій і виробництва. Загалом,
укладення міжнародних колективних договорів вигідне
для працівників і може певним чином ускладнити чи
взагалі не дати можливості керівництву ТНК використо-
вувати у своїх інтересах диференціацію заробітної плати,
умов праці, конкуренцію між працівниками інших країн.
Однак укладення міжнародних колективних договорів
викликає неабиякі труднощі. Встановити в них загальні
умови праці та зайнятості для багатьох країн інколи не-
можливо, оскільки в кожній країні існує різний рівень
укладання колективних договорів, неоднаковий їх зміст,
а іноді — навіть протилежні національні норми трудово-
го законодавства. Тобто труднощі виникають через
відмінності технічних, економічних, соціальних, культур-
них та інших факторів, які впливають на вартість робочої
сили, продуктивність та інтенсивність праці в різних краї-
нах. На даний момент методика укладення міжнародно-
го колдоговору ще не розроблена, недостатньо відпра-
цьована правова сила договору. Найбільші труднощі
полягають в організації колективних переговорів у міжна-
родному масштабі, коли одна сторона — підприємці —
виступають у вигляді відносно централізованої органі-
зації, а інша сторона — профспілки — є розрізненими
або об’єднаними на галузевому або цеховому рівні пе-
реважно в межах окремих країн. До того ж, між країна-
ми існують відмінності у структурі профспілок, у взає-
мовідносинах між окремими профспілками [28]. Деякі
науковці, посилаючись на згадані вище труднощі, ствер-
джують про неможливість міжнародних колдоговорів.
Однак, на думку відомого вченого І. Кисельова, „не

можна ігнорувати тенденцію до уніфікації умов викори-
стання у міжнародному масштабі робочої сили, до інтер-
націоналізації її вартості, до нівелювання умов праці та
норм трудового права, особливо між розвиненими краї-
нами і передусім у межах окремих регіонів та груп країн.
Відбувається реалізація принципу „рівна оплата за рівну
працю” [29]. Отже, міжнародні колдоговори покликані
зрівняти заробітну плату й умови праці працівників ТНК,
які виконують рівну за кількістю і якістю роботу, й стати
на перешкоді дискримінації працівників філій ТНК у краї-
нах, що розвиваються. Ця проблема яскраво свідчить
про необхідність створення міжнародних профспілкових
організацій для захисту інтересів найманих працівників.
Виникає також необхідність пошуку найбільш прийнят-
них шляхів розвитку і реформування колективно-дого-
вірної системи з урахуванням історичного досвіду й над-
бань у сфері соціально-трудових відносин.

Висновки. Таким чином, як свідчить світова
практика, ефективний соціально-економічний розви-
ток будь-якої країни не в останню чергу залежить від
взаємоприйнятного узгодження інтересів і потреб усіх
учасників трудових відносин. Саме укладання колек-
тивного договору чи угоди на відповідному рівні між
суб’єктами трудових відносин є найкращим спосо-
бом виявлення інтересів і потреб сторін та вироблення
рішень. У свою чергу, повний і змістовний колектив-
ний договір є міцною правовою базою для створення
належних умов праці, у тому числі й оплати праці з
урахуванням конкретних особливостей діяльності
підприємств. А вивчення та узагальнення зарубіжно-
го досвіду розв’язання означених питань є, на наш
погляд, запорукою успішного вирішення низки соц-
іально-економічних проблем в економіці.

Що стосується досвіду колективно-договірних
відносин в Україні, то в радянські часи у нас діяла па-
терналістська система соціально-трудових відносин, що
обумовлювало підлеглий характер колективно-догові-
рної системи перед централізованим управлінням еко-
номікою та регулюванням соціально-трудових відносин
державою. Від 1991 року в Україні ще й досі відбу-
вається болючий та розтягнутий у часі процес транс-
формації соціально-трудових відносин на ринкових за-
садах. Передбачається, що багаторівнева система ко-
лективно-договірного регулювання соціально-трудових
відносин дозволить на основі співробітництва та комп-
ромісів узгодити інтереси головних суб’єктів — робо-
тодавців та найманих працівників (профспілок) за по-
середництвом держави. Це, як показує досвід розвит-
ку колективно — договірних відносин у розвинених
країнах, дозволить досягти значної соціально-економі-
чної ефективності й гармонізувати в цілому конфліктні
соціально-трудові відносини шляхом колективно —
договірного регулювання соціально-трудових відносин.
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Постановка проблемы. Функционирование в ус-
ловиях нестабильности внутренних и внешних рынков
сбыта, необходимость выживания и достижения конку-
рентного преимущества требуют постоянного реагирова-
ния со стороны современных предприятий, что выража-
ется в принятии обоснованных управленческих решений.

Выбор оптимальных стратегий управления, яв-
ляющихся определяющими факторами обеспечения
эффективного функционирования предприятия, роста
рентабельности и конкурентоспособности и, как след-
ствие, повышения финансовой устойчивости и плате-
жеспособности зависят от наличия на предприятии
информационной базы о затратах предприятия, их
структуре, изменениях в зависимости от объемов про-
изводства, а также от наличия механизма, определя-
ющего возможности варьирования затратами. Особую
актуальность решение вопросов управления затрата-
ми приобретает для:

— обеспечения роста рентабельности предприя-
тия путем снижения затрат на производство продук-
ции и управление;

— обеспечения правильного выбора номенкла-
туры выпускаемых изделий, расширения объемов вы-
пуска, обоснованного ценообразования;

— обеспечения долгосрочной стабильности фун-
кционирования предприятия, а также окупаемости ка-
питаловложений в производство.

Анализ последних достижений и публикаций.
Наиболее весомыми научными работами по вопросам
исследования поведения затрат, их классификации и
на этой основе выработки подходов по управлению
производственными и непроизводственными затрата-
ми предприятий являются труды иностранных авторов
Н. Друри, Д. Хана, П. Атрилла, Э. МакЛейни, Д. Нор-
тона. Среди отечественных ученых данные вопросы
исследуются Н. Г. Чумаченко, С. Ф. Головом, В. Ф. Па-
лием, Л. А. Сухаревой. Однако вопросы управления
затратами производственных предприятий, выявления
путей и способов их снижения требуют дальнейших
исследований.

Целью данной статьи является исследование по-
ведения затрат на производственном предприятии и
обоснование, исходя из свойств затрат, целесообраз-
ности принятия управленческих решений на основе

калькулирования по переменным затратам для повы-
шения эффективности работы предприятия.

Изложение основного материала. Для обес-
печения эффективной деятельности предприятия важ-
но установить связь между затратами предприятия,
объемами его производства и получаемой прибылью.
Исследование зависимости между этими тремя эле-
ментами служит базой для принятия решений по уп-
равлению предприятием с целью получения макси-
мально возможной прибыли.

Для изучения зависимости между данными эле-
ментами в структуре затрат предприятия необходимо
выделить две основные категории затрат:

— постоянные и переменные;
— прямые и косвенные.
Определяющим фактором разделения затрат на

постоянные и переменные является их поведение в
зависимости от объемов производства.

При этом общие (суммарные) переменные зат-
раты изменяются пропорционально с изменением объе-
мов производства, а переменные затраты на единицу
продукции остаются неизменными при изменении
объемов производства.

Исследование поведения переменных и постоянных
затрат было произведено на примере ОАО «Артемовский
завод цветных металлов». За I полугодие 2010г. на про-
изводство 1 т сплава М2 использовалось меди катодной
до 49,8% содержания в шихте с учетом заправочного
коэффициента 1,235 стоимостью 6720 грн. за 1 т. Анализ
изменения переменных затрат в зависимости от количе-
ства тонн сплава показал следующее (табл. 1, 2).

То есть при росте объемов производства увели-
чивались общие переменные затраты; затраты на 1 т
сплава не изменились.

К переменным затратам на производственном
предприятии относятся:

— затраты сырья, материалов и полуфабрикатов;
— затраты топлива на технические и технологи-

ческие нужды;
— заработная плата основных производственных

рабочих с отчислениями на социальное страхование и т.п.
Общие (суммарные) постоянные затраты оста-

ются неизменными при изменении объемов производ-
ства, однако, постоянные затраты на единицу продук-
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ции изменяются в соответствии с изменением объе-
мов производства.

За I полугодие 2010 г. расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования (РСЭО) цеха по произ-
водству металлов, которые являются постоянными
расходами, составили в месяц 154600 грн. Анализ
изменения постоянных затрат в зависимости от изме-
нения объемов производства показал следующее:

То есть при росте выпуска продукции удельные
постоянные затраты снизились.

Экономический смысл выделения из состава
затрат переменных и постоянных заключается в том,
что переменные затраты на единицу продукции — это
величина постоянная, а постоянные затраты на едини-
цу продукции уменьшаются с увеличением объемов
производства.

К постоянным затратам на производственном
предприятии относятся:

— административные и управленческие расходы;
— амортизация основных средств;
— арендная плата;
— расходы на содержание объектов природоох-

ранного назначения и т. п.
Следует отметить, что постоянные затраты явля-

ются таковыми до некоторого изменения объемов про-
изводства, т. е. могут возрастать ступенчато с ростом
объемов производства.

Например, расходы на содержание подстанции
для распределения электричества по производствен-
ным цехам ОАО «Артемовский завод цветных метал-
лов» с увеличением объемов производства могут из-
меняться скачком. Например, до определенного уров-
ня производства достаточно подключения одной под-
станции для подачи электроэнергии. При дальнейшем
возрастании объемов производства необходимо под-
ключение двух подстанций. Изменившись по величи-
не ступенчато, затраты далее становятся постоянными

до следующего уровня производства, обеспечиваю-
щего следующий «скачок» постоянных затрат.

Классификация затрат на постоянные и перемен-
ные дает возможность:

— провести анализ безубыточности как для
отдельных видов продукции, так и оптимизировать
структуру продукции, выпускаемой предприятием;

— определить критический объем производства
в натуральном и стоимостном выражении;

— исходя из заданной (требуемой) прибыли устано-
вить необходимый для ее получения объем реализации и
соответствующий ему уровень операционных расходов;

— рассчитать объем дополнительных заказов,
которые может принять предприятие, чтобы обеспе-
чить прибыльную работу и действовать в режиме са-
мофинансирования, не привлекая заемные средства.

Подразделение затрат на прямые и косвенные
производится по признаку возможности их отнесе-
ния на определенный вид продукции. То есть, к пря-
мым затратам относятся затраты, связанные с произ-
водством определенных видов продукции.

Основными статьями прямых затрат производ-
ственного предприятия являются: сырье и основные
материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, вспо-
могательные материалы, основная зарплата производ-
ственных рабочих с отчислениями на социальное стра-
хование, энергоресурсы на технологию и т. п.

Основными статьями косвенных затрат являются
цеховые расходы, расходы на содержание и эксплуата-
цию оборудования, расходы вспомогательного производ-
ства, административные расходы и т.п. Данные затраты
относятся на каждый вид продукции пропорционально
установленной на предприятии базы распределения.

Группировка затрат по статьям в соответствии с
факторами, определяющими переменные затраты, а
также прямые и косвенные постоянные затраты, про-
изведенная при анализе статей расходов ОАО «Арте-

Таблица 1
Зстраты на 1 т сплава

 
Затраты на 1 т сплава (грн.) 

 
Количество тонн сплава 

Общие переменные затраты 
производства (грн.) 

6720 1 6720 
6720 10 67200 
6720 100 672000 

 Таблица 2
Расходы на содержание оборудования

РСЭО  за месяц (грн.) Выпуск продукции (т) РСЭО на единицу продукции 
(грн.) 

154600 648 238 
154600 825 187 
154600 1300 120 
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мовский завод цветных металлов» за 2009 г. — I п/г
2010 г., различна в зависимости от вида расходов. А
именно, расходов основного производства, расходов
вспомогательного производства, расходов на содер-
жание и эксплуатацию оборудования, общепроизвод-
ственных расходов в составе расходов на управление
производством и обслуживание производственного
процесса, административных расходов.

Структура и соотношение переменных и посто-
янных затрат, обусловленная видом расходов по

отношению к производственному процессу и процессу
управления им, следующая.

I. По расходам основного производства ( табл. 3).
II. По расходам вспомогательного производ-

ства (табл. 4).
III. По расходам на содержание и эксплуата-

цию оборудования (табл. 5).
IV. По общепроизводственным расходам (рас-

ходам на управление производством и обслужи-
вание производственного процесса) (табл. 6).

Таблица 3
Расходы основного производства

Наименование статей Переменные 
затраты 

Прямые 
постоянные 
затраты 

Косвенные 
постоянные 
затраты 

Удельный вес, 
% 

Сырье и материалы  +   65,6 
Топливо +   - 
Расчеты по оплате труда  +   2,2 
Расчеты по пенсионному  
обеспечению 

+   1,0 

Расчеты по социальному 
страхованию 

+   - 

Расчеты на случай  безработицы +   - 
Фонд страхования от несчастного 
случая  

+   - 

Услуги вспомогательно-го 
производства 

+ + + 0,1 

Брак в производстве +   0,1 
РСЭО +  + 18,4 
Общепроизводственные расходы   + 12,6 
Производственная  себестоимость    100 
 Таблица 4

Расходы вспомогательного производства
Наименование статей Переменные 

затраты 
Прямые 

постоянные 
затраты 

Косвенные 
постоянные 
затраты 

Удельный вес, 
% 

Сырье и материалы  +   11,5 
Топливо +   0,2 
Зап. части  +   0,2 
Расчеты по оплате труда +   14,5 
Расчеты по пенсионному 
обеспечению 

+   4,5 

Расчеты по социальному 
страхованию 

+   0,4 

Расчеты на случай безработицы +   0,3 
Фонд страхования от несчастного 
случая  

+   0,4 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

+   18,0 

РСЭО + + + 35,2 
Общепроизводственные расходы   + 14,8 
Производственная  себестоимость    100 
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V. По административным расходам (табл. 7).
Объективная группировка фактических расходов

на переменные, прямые постоянные и косвенные по-
стоянные расходы является основной экономической
предпосылкой моделирования безубыточной деятель-
ности предприятия, а также вариантов прибыльности
по различным производственным программам путем
управления затратами на основе переменных затрат.

При данном методе для исчисления себестоимости

продукции и оценки запасов, учитываются только пере-
менные производственные расходы. То есть прямые
материальные затраты, прямые трудовые затраты и пере-
менные общепроизводственные расходы участвуют в
расчете производственной себестоимости, а постоянные
общепроизводственные расходы, постоянные сбытовые
и прочие операционные расходы, а так же администра-
тивные расходы рассматриваются как расходы периода.

Основываясь на калькулировании по перемен-

Таблица 5
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Наименование статей Переменные 
затраты 

Прямые 
постоянные 
затраты 

Косвенные 
постоянные 
затраты 

Удельный вес, 
% 

Сырье и материалы   +  1,4 
Топливо  +  3,6 
Зап. части   +  8,2 
МБП  +  0,7 
Износ основных фондов  +  12,0 
Износ необоротных активов   +  1,4 
Расчеты  по оплате труда  +  16,2 
Расчеты  по пенсионному 
обеспечению 

 +  4,9 

Расчеты  по социальному 
страхованию 

 +  0,5 

Расчеты  на случай безработицы  +  0,4 
Фонд от несчастного случая   +  0,4 
Вспомогательное производство + + + 32,0 
Расчеты  с поставщиками и 
подрядчиками 

+ + + 18,3 

Общепроизводственные расходы    100 
 Таблица 6

Общепроизводственные расходы
Наименование статей Переменные 

затраты 
Прямые 

постоянные 
затраты 

Косвенные 
постоянные 
затраты 

Удельный вес, 
% 

Сырье и материалы    + 2,0 
Зап. части    + - 
МБП   + 0,6 
Износ основных фондов   + 38,1 
Расчеты по оплате труда   + 20,1 
Расчеты по пенсионному 
обеспечению 

  + 6,8 

Расчеты по социальному 
страхованию 

  + 0,6 

Расчеты на случай безработицы   + 0,4 
Фонд от несчастного случая    + 0,4 
Вспомогательного  производство   + 5,0 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

  + 24,8 

Налоги   + 1,2 
Всего   + 100 
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ным затратам, операционная прибыль определяется
следующим образом:

Выручка « — » (прямые материальные затраты;
прямые трудовые затраты;
прочие прямые затраты;
переменные общепроизводственные расходы;
переменные расходы на сбыт).
= Маржинальный доход
« — » (постоянные общепроизводственные рас-

ходы;
постоянные затраты на сбыт;
административные расходы;
прочие постоянные операционные расходы)
= Операционная прибыль.
Управление по переменным затратам позволяет

установить маржинальный доход, который применя-
ется для анализа рентабельности и обоснования уп-
равленческих решений менеджмента предприятия.

С использованием показателя маржинального
дохода, равного сумме постоянных расходов и при-
были, определяется степень покрытия постоянных зат-
рат предприятия и заданного уровня формирования
прибыли за счет определенных видов продукции.

Спецификой калькулирования по переменным
затратам является то, что постоянные затраты всей
суммой относятся на финансовый результат перио-
да. Таким образом, прибыль исчисленная данным
методом является, по нашему мнению, более дос-
товерной для принятия управленческих решений,
т. к. постоянные расходы уже понесены в период

исчисления прибыли, а не содержатся частично в
остатках готовой продукции, как это происходит при
калькулировании по полным затратам. То есть ни-
велируется эффект «смазывания» расходов перио-
да. Все вышеуказанное позволяет управленческо-
му персоналу принимать достоверные решения от-
носительно распределения материальных и финан-
совых ресурсов.

При данном методе просматривается прямая
связь между текущими затратами, по которым не-
посредственно формируется стоимость готовой про-
дукции, размерами операционной прибыли и объе-
мами реализации продукции. Калькулирование по пе-
ременным затратам также позволяет осуществлять
более гибкое ценообразование, вследствие чего уве-
личивается конкурентоспособность продукции и сни-
жается вероятность затоваривания выпускаемой про-
дукции на складах.

Наряду с этим, метод переменных затрат позво-
ляет определить прибыль, получаемую от продажи
каждой дополнительной единицы продукции и, соот-
ветственно, возможность разрабатывать варианты цен,
надбавок и скидок на определенный объем продаж.

Заключения . Таким образом, технология
управления затратами, и как часть ее осуществле-
ние управления по переменным затратам позволит
менеджменту предприятия получить необходимые
обоснования для принятия различных управленчес-
ких решений.

Во-первых, при разработке долгосрочных пла-

Таблица 7
Административные расходы

Наименование статей Переменные 
затраты 

Прямые 
постоянные 
затраты 

Косвенные 
постоянные 
затраты  

Удельный вес, 
% 

Сырье и материалы   + 2,8 
Топливо   + 1,0 
Зап. части    + 0,6 
МБП   + 0,3 
Износ основных фондов   + 5,6 
Износ необоротных активов    + 0,3 
Износ нематериальных  активов   + - 
Расчеты по оплате труда   + 34,6 
Расчеты по пенс. об.   + 11,1 
Расчеты по соц. страх.   + 0,8 
Расчеты на сл. безраб.   + 0,5 
Фонд от несч. случая    + 0,6 
Вспом. производство   + 3,0 
Услуги сторонних организаций   + 27,4 
Расчеты с подотчетными лицами   + 0,8 
Налоги   + 10,6 
Всего   + 100 
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нов и стратегий развития предприятия, составлении
различных прогнозов производства продукции, а так-
же при определении предполагаемых финансовых
результатов по различным сценариям развития; дан-
ные прогнозы могут быть использованы для выбора
наиболее приемлемого варианта функционирования
предприятия в будущем.

Во-вторых, для оценки результатов работы пред-
приятия по периодам, а также эффективного контроля
его деятельности в соответствии с планом по вырабо-
танной стратегии. При сравнении фактических резуль-
татов работы с запланированными могут быть выяв-
лены значительные отклонения и разработаны меры
по их нивелированию.

В-третьих, для эффективного использования ма-
териальных и финансовых ресурсов предприятия,
приобретения оптимального количества сырья для
выполнения производственной программы, выбора
наиболее целесообразного ассортимента выпускае-
мой продукции, имеющей прибыльный сбыт, а так-
же для установления необходимого объема ресур-
сов для реконструкции, модернизации основных
средств и т.п.

В-четвертых, для сопоставления затрат и выгод
при следовании определенной стратегии развития при
перепрофилировании производства или создании сети
филиалов и т.п.
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Дорофєєва Г. А., Полосін Д. В. Управління
витратами як резерв підвищення эфективності
діяльності підприємства

У статті розкритий економічний сенс виділення
із складу витрат виробничого підприємства змінних і
постійних витрат. Обґрунтована ефективність і
доцільність управління підприємством з використан-
ням методу змінних витрат.

Ключові слова: управління, змінні витрати,
постійні витрати, маржинальний дохід.

Дорофеева А. А., Полосин Д. В. Управление
затратами как резерв повышения эффективнос-
ти деятельности предприятия

В статье раскрыт экономический смысл выделе-
ния из состава затрат производственного предприятия
переменных и постоянных затрат. Обоснована эффек-
тивность и целесообразность управления предприяти-
ем с использованием метода переменных затрат.

Ключевые слова: управление, переменные затра-
ты, постоянные затраты, маржинальный доход.
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Management as the reserve of increasing efficiency
of enterprise

The article discloses the economic sense of separation
of variable and fixed costs from the costs of industrial
enterprise. The efficiency and appropriateness of the
enterprise management using the variable costs is proved.
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Актуальність проблеми. Економічний розви-
ток промислових підприємств супроводжується по-
явою нових професій та спеціальностей. При складе-
ному розмаїтті професій важко здійснювати управлін-
ня посадами. З появою системи грейдів з’явилася
можливість створення системи грошового стимулю-
вання, заснованої на оцінці складності праці на конк-
ретній посаді. Тому проблема вивчення грейдінга на
практиці є актуальною, оскільки дозволяє порівняти
посади і з’ясувати, хто є для підприємства важливі-
ше; визначити розмір оплати праці на новій ділянці і
при зміні характеристик роботи, а також порівняти
рівень оплати праці на підприємстві з рівнем, який виз-
начається ринком.

Аналіз останніх наукових досліджень. Дос-
лідженням питань, пов’язаних з матеріальною моти-
вацією, організацією заробітної плати, займалось чи-
мало вітчизняних науковців: Д. Богиня, І. Бондар,
О. Грішнова, Т. Кір’ян, А. Колот, Г. Куліков, Е. Ліба-
нова, Н. Лук’янченко, В. Онищенко та ін. Розроблено
чимало дієвих і корисних пропозицій щодо вдоскона-
лення чинного механізму організації заробітної плати
на основі вибору адекватних соціально-економічним
умовам систем заробітної плати, підвищення мотива-
ційного потенціалу тарифних умов оплати праці тощо.

Разом з тим автори відмічають, що є низка про-
блем, які потребують подальших досліджень [1]. Се-
ред них треба виділити питання, пов’язані із забезпе-
ченням об’єктивної диференціації заробітної плати;
розробленням оптимальних співвідношень в оплаті
праці працівників різних професійних і кваліфікацій-
них груп, які б ураховували специфіку діяльності
підприємства, цінність посади в організації; оптиміза-
цією структури заробітної плати з метою посилення
зацікавленості працівників у результатах праці тощо.

Мета роботи. Обґрунтувати доцільність впрова-

дження грейдів в умовах виробничо-транспортного
підприємства Донецької області.

Викладення основного матеріалу досліджен-
ня. Наразі питання підвищення ефективності роботи
працівників підприємства ВАТ „Євроавтотранс” набу-
вають особливої актуальності і значущості. На
підприємстві відсутність системності, формалізації і
гнучкості існуючої тарифної сітки, суб’єктивізм при
визначенні розрядів, відсутність правил підвищення
окладів призводить до складнощів у залученні й ут-
риманні працівників. Для виправлення існуючого по-
ложення запропоновано ввести на підприємстві сис-
тему грейдів.

Для оцінки посад був обраний аналітичний баль-
ний метод. Суб’єктивізму в аналітичних методах менше,
ніж у неаналітичних [2]. Він простий: достатньо побуду-
вати декілька шкал для оцінки посади (заснованих на
факторах, що компенсуються), визначити правила при-
власнення балів, проекспериментувати з довжиною шка-
ли, кількістю і змістом і — інструмент готовий.

Розробка та впровадження грейдингової систе-
ми для підприємства ВАТ „Євроавтотранс” складала-
ся з декількох етапів. Спочатку було визначено факто-
ри оцінки посад для того, щоб упорядкувати наявні на
підприємстві посади за їх внутрішньофірмовими цінно-
стями. Обрано єдині для всього набору посад факто-
ри, враховувати специфіку діяльності підприємства і
бути простими для розуміння та оцінювання. Для
підприємства було визначено 4 ключових фактори
оцінки значущості посад: знання і навички, зусилля,
відповідальність, умови праці.

Завданням наступного етапу стало визначення
„ваги” факторів. Складено рейтинг факторів, виходя-
чи з їх стратегічної значущості для підприємства.
„Вага” факторів вимірювалася в балах. Теоретично
існує декілька підходів складання рейтингу чинників

УДК 331.2
Є. В. Давидова,

ДВНЗ „Донецький національний технічний університет”

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
В УМОВАХ ВАТ „ЄВРОАВТОТРАНС”

Таблиця 1
Визначення „ваги” факторів

№ Фактори „Вага” фактора (бали) 
1 Знання та навички 450 
2 Зусилля 300 
3 Відповідальність 270 
4 Робоче місце 200 
Загальна сума 1220 
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[3]. У цьому випадку доцільним було застосування
наступного підходу: суму балів розподілили на нерівні
частки, які перерозподіляються за факторами в залеж-
ності від їх пріоритетності (табл. 1).

Чинники розподілили на уточнюючі елементи —
субфактори, що дозволяють глибше і різноманітніше
розкрити і, відповідно, точніше оцінити посаду. Кож-
ному субфактору присвоїли бали, загальна сума яких
дорівнює балам вихідного чинника. Отже, утворюється
шкала субфакторів (табл. 2).

Кожен субфактор описали для уникнення різночи-
тань. Від точного і зрозумілого опису кожного рівня бага-
то в чому залежить коректність оцінки посади. Для підприє-
мства ВАТ „Євроавтотранс” взяли для опису субфакторів
4 рівня складності (А, В, С, D). Результатом проведеної
роботи стала таблиця з перерахованими субфакторами і
розподілом їх на рівні, з визначенням кількості балів за
наростаючим принципом (табл. 3).

Використовуючи отриману шкалу субфакторів,
проставили бали для всіх позицій адміністративного
та інженерно-технічного персоналу, що існують на
підприємстві ВАТ „Євроавтотранс” (табл. 4).

За результатами підрахунків всі посади розташо-
вані в ієрархічну піраміду в залежності від отримано-
го сумарного балу на основі яких будуються грейди.
На ВАТ „Євроавтотранс” сформували 6 грейдів. Бали
розподілили наступним чином:

— у шостий грейд увійшли посади, які отрима-
ли в сумі від 1051 до 1100 балів;

— у п’ятий — від 951 до 1050 балів;
— у четвертий — від 801 до 950 балів;
— у третій — від 601 до 800 балів;
— у другий — від 451 до 600 балів;
— у перший — від 400 до 450 балів.
Наступним етапом в цілях встановлення посадо-

вих окладів і розрахунку „вилок” окладів на

Таблиця 2
Розподіл балів за субфакторами

Фактори і субфактори Бали 
Знання та навички: 450 
— досвід 350 
— знання роботи 100 
Зусилля: 300 
— розумові зусилля 160 
— ініціатива 60 
— фізичні зусилля 80 
Відповідальність: 270 
— відповідальність за використання  грошових коштів 150 
— значимість позиції для досягнення  бачення підприємства 70 
— вплив на політику підприємства 50 
Робоче місце: 200 
— умови роботи 110 
— шкідливість роботи 90 

 Таблиця 3
Шкала субфакторів

Рівні субфакторів Субфактори А В С D 
Досвід 87,5 175 262,5 350 
Знання роботи 25 50 75 100 
Розумові зусилля 40 80 120 160 
Ініціатива  15 30 45 60 
Фізичні зусилля 20 40 60 80 
Відповідальність за використання грошових коштів 37,5 75 112,5 150 
Значимість позиції  для досягнення бачення підприємства 17,5 35 52,5 70 
Вплив на політику підприємства 12,5 25 37,5 50 
Умови роботи 27,5 55 82,5 110 
Шкідливість роботи 22,5 45 67,5 90 
Загальна сума 305 610 915 1220 
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підприємстві провели аналіз ринку праці для того, щоб
зрозуміти, скільки платять у середньому за аналогіч-
ну посаду на інших підприємствах, і на підставі отри-
маних даних прийняти виважене рішення (табл. 5).

Діапазоном оплати для посад одного грейда є та-
риф, який може бути поділений на тарифні розряди —
мінімальні одиниці розрізнення оплати для посад [4]. І
тариф, і тарифний розряд встановлюються для всіх
грейдів. В одному тарифному розряді оплата праці од-
накова для всіх грейдів. Це дозволяє керівнику моти-
вувати незмінність зарплати для працівників (табл. 6).

Як видно з даних табл. 6 було вирішено зробити
„вилки” досить широкими, щоб мати можливість спра-
ведливо оплачувати працю людей різної кваліфікації,
оскільки якість персоналу на підприємстві неоднорід-
на. Відтепер працівник може підійматися службовими

сходинками у межах свого грейда. Та якщо його
кар’єрні прагнення далі значно вищі, він змушений до-
биватися посади з вищим грейдом. Для співробітників
він привабливий тим, що кожен з них знає, чому одер-
жує той чи інший оклад і які обов’язки повинен вико-
нувати, щоб „відпрацювати” одержані гроші. Однак не
слід забувати, що мінімальний посадовий оклад най-
нижчого (останнього) грейда не повинен бути нижче
за державні норми і гарантії, тобто не нижче встановле-
ного державою розміру мінімальної зарплати [5].

При визначенні „вилки” окладів вирішують два
основні завдання:

1) визначення діапазону окладів;
2) визначення розміру накладення (перетину)

грейдів.
Необхідно зазначити, що відсутність накладень

Таблиця 4
Відносні цінності позицій

Найменування позиції (посади) Підсумкова бальна оцінка 
Генеральний директор 1083 
Заступник директора з виробництва 1045 
Заступник директора з технічної безпеки 1028 
Заступник директора зі збуту 1023 
Економіст по бухгалтерському обліку й аналізу господарської 
діяльності 833 

Інспектор з кадрів 804 
Машиніст компресорних установок 628 
Електрослюсар 603 
Шліфувальник 603 
Випробувач балонів 603 
Водій 485 
Прибиральниця  428 

 Таблиця 5
Заробітна плата працівників на досліджуваному підприємстві фактична і запропонована на підставі аналізу

регіонального ринкового рівня оплати праці
Заробітна плата, грн. Найменування позиції  (посади) Фактична Запропонована 

Генеральний директор 4500 5000 
Заступник директора з виробництва 3500 4000 
Заступник директора з технічної безпеки 3500 4000 
Заступник директора зі збуту 3500 3800 
Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 
господарської діяльності 2500 3000 

Інспектор з кадрів 1500 2900 
Машиніст компресорних установок 1800 2400 
Електрослюсар 1500 2200 
Шліфувальник 1500 2200 
Випробувач балонів 1800 2200 
Водій 1800 1700 
Прибиральниця 1000 1200 
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неможливо, оскільки треба охопити всі точки-посади
в системі координат „Гроші — Ваги” [2]. А розгля-
нувши всі випадки накладення грейдів було вирішено
використовувати на підприємстві ВАТ „Євроавтотранс”
варіант коли, грейди не „накладаються” один на одно-
го, а тарифи — навпаки. Грейди будуть значними,
оскільки повинні охоплювати всі посади (рис. 1).

Як видно з даних рис. 1 у результаті пересічення
тарифів, наприклад, оклад економіста може бути вище
окладу його начальника. І якщо в силу традицій,
успадкованих від державних організацій, така практи-
ка на багатьох підприємствах вважається неприйнят-
ною, то для сучасних підприємств, що розглядають різні

типи кар’єри та стимулювання, це нормально, оскільки
дає співробітнику можливість заробляти більше [6]. Це
стимул для працівників, які прагнуть до кар’єрного
росту, але не бажають ставати керівниками.

Такий спосіб побудови системи тарифікації —
хороший інструмент закріплення фахівців на
підприємстві ВАТ „Євроавтотранс”. Співробітник, який
зібрався йти на підприємство, де йому заплатять більше,
залишається, отримавши надбавку. У працівника є сти-
мул для професійного розвитку на своїй посаді: підви-
щується його спеціалізація, поглиблюються знання.

Важливою метою етапу аналізу та виправлен-
ня невідповідностей є порівняння нової грейдної

Таблиця 6
Діапазони „вилки” посадового окладу

Тарифний розряд, грн. Найменування позиції (посади) Грейд Мінімальний Середній Максимальний 
Генеральний директор 6 4348-5000 5000-5750 5750-6613 
Заступник директора з виробництва 
Заступник директора з технічної безпеки 
Заступник директора зі  збуту 

5 3288-3781 3781-4348 4348-5000 

Економіст з бухгалтерського обліку та 
аналізу господарської діяльності 
Інспектор з кадрів 

4 4486-2859 2859-3288 3288-3781 

Машиніст компресорних установок 
Електрослюсар 
Шліфувальник 
Випробувач балонів  

3 1880-2162 2162-2486 4486-2859 

Водій 2 1422-1635 1635-1880 1880-2162 
Прибиральниця  1 1076-1237 1237-1422 1422-1635 

 

Рис. 1. Накладення (пересічення) тарифів
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сітки з попередніми окладами, які існують на
підприємстві ВАТ „Євроавтотранс” Таке порівнян-
ня зазвичай виявляє посади, які були або недооці-
нені, або переоцінені.

При порівнянні окладів були виявлені невідпо-
відності. Так, водій, робота якого була оцінена ниж-
че, отримував вище, ніж, скажімо, електрослюсар,
шліфувальник. До того ж середньоринковий рівень
доходів за цими професіями був ще вище. Не див-
но, що з підприємства йшли в основному елект-
рослюсарі. Тому було вирішено перевести цю по-
саду в наступний грейд, зважаючи на її особливу
дефіцитність. Також і деякі інші професії за резуль-
татами порівняння зарплат були переведені як до
вищих, так і у нижчі грейди.

Висновки: Упровадження системи грейдів на ви-
робничо-транспортному підприємстві ВАТ „Євроав-
тотранс” дозволить:

— не допускати перевитрати фонду оплати праці;
— уникнути суб’єктивізму при встановленні окладів;
— усунути дисбаланс зарплати на підприємстві;
— визначити розмір базового окладу нової посади;
— співвідносити середню заробітну плату будь-

якої посади на своєму підприємстві з середньоринко-
вими;

— підвищити ефективність роботи.
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Давидова Є. В. Обґрунтування системи ди-
ференціації заробітної плати в умовах ВАТ „Євро-
автотранс”

У статті розглянуті недоліки існуючої тарифної си-
стеми на виробничо-транспортному підприємстві. Про-
аналізовані основні принципи застосування системи

грейдів, головним достоїнством якої є можливість
переведення такого нематеріального показника, як
цінність роботи співробітника, в грошовий еквівалент.
Розроблені конкретні рекомендації удосконалення схе-
ми нарахування зарплати за допомогою перетворення
її в систему грейдів. Реалізація запропонованих за-
ходів забезпечить проводити більш гнучку, прозору
політику оплати праці порівняно з традиційною тариф-
ною системою.

Ключові слова: заробітна плата, диференціація
заробітної плати, система грейдів, ранжування, фак-
тори оцінки посад, грейд, лінія зарплат, мотивація.

Давыдова Е. В. Обоснование системы диф-
ференциации заработной платы в условиях ОАО
„Евроавтотранс”

В статье рассмотрены недостатки существующей
тарифной системы на производственно-транспортном
предприятии. Проанализированы основные принципы
применения системы грейдов, главным достоинством
которой является возможность перевода такого нема-
териального показателя, как ценность работы сотруд-
ника, в денежный эквивалент. Разработаны конкрет-
ные рекомендации усовершенствования схемы начис-
ления зарплаты с помощью преобразования ее в сис-
тему грейдов. Реализация предлагаемых мер обеспе-
чит проводить более гибкую, прозрачную политику
оплаты труда по сравнению с традиционной тарифной
системой.

Ключевые слова: заработная плата, дифференци-
ация заработной платы, система грейдов, ранжирова-
ние, факторы оценки должностей, грейд, линия зарп-
лат, мотивация.
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is possibility of transfer of such non-material showing,
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Сучасний вищий навчальний заклад представляє
собою складну соціально-економічну систему, на
ефективність якої впливає велика кількість внутрішніх
і зовнішніх факторів.

Питання управління персоналом є найважливіши-
ми для підприємства. Зміни що відбуваються в органі-
зації не можуть не чіпати її персонал. Ефективність фун-
кціонування будь-якої структури управління, на наш по-
гляд, залежить від зацікавленості людей які вирішують ті
чи інші задачі. У сучасних умовах академічний персо-
нал вузів являється тим головним ресурсом, на основі
якого стає можливим їх розвиток. У той же час, насам-
перед, розвиток персоналу приводить до ефективного
розвитку організації в цілому, і її адаптації до змін.

Проблема оцінки професійної діяльності окремого
викладача потребує особливої уваги. Це пов’язано з тим,
що науково-педагогічна діяльність відноситься до твор-
чого виду діяльності, де можливі різні варіанти оцінки.
Актуальність теми визначається тим, що дослідження
проблеми ефективного управління академічним персо-
налом вузів є важливим етапом на шляху підвищення
якості праці викладачів і ефективності системи освіти.

Питання розвитку освіти в Україні в сучасних умо-
вах ринкового середовища досліджувались у роботах
відомих вітчизняних науковців: І. Каленюка, В. Сафоно-
вої, В. Вікторова [1, 2, 3] та інших. Проблеми форму-
вання системи оплати праці педагогічних та науково-пе-
дагогічних робітників, проблеми стимулювання персо-
налу розглядали вчені О. Б. Віноградова, Т. Петрова,
К. С. Айнабєк [4, 5, 6] та інші. Проблемам оцінювання
якості освітньої діяльності та рейтингової оцінки приділя-
ють увагу Т. С. Маликов, О. Ю. Васильєва, С. Цимба-
люк, С. В. Жак, В. М. Кірой [7, 8, 9, 10, 11] та інші.

Поставили за мету виявити особливості ефектив-
ного управління академічним персоналом вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ) та надати характеристику су-
часного стану оплати праці, обґрунтувати пропозиції
щодо побудови системи оплати праці у ВНЗ України.

В. Є. Сафонова звертає увагу на те, що основні
вимоги глобалізації до людини — високий професіо-
налізм. Підняти його повинні університети й інші на-
вчальні заклади. Але їхнє забезпечення сьогодні —
30-40% потреб, а підготовка фахівців здійснюється
значною мірою за рахунок ентузіазму та відданості
своїй справі тих, хто продовжує трудитися в системі
вищої освіти. Але людина не може працювати на „ен-
тузіазмі”, а жити — на „ринкових засадах” [1, с. 261].

Відповідно Закону України „Про освіту” Держава

забезпечує встановлення посадових окладів (ставок
заробітної плати) науково-педагогічним, педагогічним
та іншим категоріям працівників навчальних закладів
та установ освіти на основі Єдиної тарифної сітки у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України [12].

Відповідно до Постанови КМУ України № 1298 у
2010 році посадові оклади (тарифні ставки) розрахову-
ються виходячи з розміру посадового окладу (тариф-
ної ставки) працівника першого тарифного розряду
з 1 січня — 555 гривень; з 1 квітня — 567 гривень;
з 1 липня — 570 гривень; з 1 жовтня — 586 гривень;
з 1 грудня — 600 гривень. Для працівників, у яких
посадові оклади менші ніж розмір мінімальної заробіт-
ної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у штатно-
му розписі установлюються на рівні мінімальної заро-
бітної плати [13]. У статтях 95 та 96 Кодексу законів
про працю України визначено, що мінімальна заробітна
плата — це законодавчо встановлений розмір заробіт-
ної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого
не може провадитися оплата за виконану працівником
місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Основою організації оплати праці є тарифна сис-
тема оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні
ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфі-
каційні характеристики (довідники).

Тарифна система оплати праці використовується
для розподілу робіт залежно від їх складності, а пра-
цівників — залежно від їх кваліфікації та за розряда-
ми тарифної сітки. Вона є основою формування та ди-
ференціації розмірів заробітної плати.

Формування тарифної сітки (схеми посадових
окладів) провадиться на основі тарифної ставки робіт-
ника першого розряду, яка встановлюється у розмірі,
що перевищує законодавчо встановлений розмір
мінімальної заробітної плати, та міжкваліфікаційних
(міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ста-
вок (посадових окладів) [14].

Відповідно до Закону України „Про встановлен-
ня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної
плати” розмір мінімальної заробітної плати: з 1 січня
2010 року — 869 гривень, з 1 квітня — 884 гривні,
з 1 липня — 888 гривень, з 1 жовтня — 907 гривень,
з 1 грудня — 922 гривні [15].

У Таблиці № 1 наведено нормативні дані стосов-
но тарифних розрядів, коефіцієнтів та посадових
окладів для науково-педагогічних працівників ВНЗ.

З таблиці № 1 видно, що посадові оклади робіт-
ників 1-7 тарифних розрядів менші ніж розмір
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мінімальної заробітної плати, тому посадові оклади
згідно чинного законодавства України установлюються
на рівні мінімальної заробітної плати (Таблиця 2.).
Тобто фактично тарифний коефіцієнт робітників 1-7 та-
рифних розрядів однаковий (дорівнює одиниці). Роз-
рахуємо реальні тарифні коефіцієнти за формулою:

 
1−

=
і

і
р ПО

ПОК , (1)

де Кр — реальний тарифний коефіцієнт зміни по-
садового окладу;

ПОі — посадовий оклад що відповідає певному
тарифному розряду;

ПОі-1 — посадовий оклад що відповідає попе-
редньому тарифному розряду;

і — тарифний розряд.
Розрахункові дані реальних коефіцієнтів представ-

лені в таблиці № 2.
Таким чином, як видно з Таблиці № 2, посадо-

вий оклад спеціаліста відрізняється від посадового
окладу робітника який виконує просту, некваліфіко-
вану працю лише на 10-13% замість 73%, посадовий
оклад спеціаліста вищої категорії відповідно на 35-38%
замість 112% і так далі.

Голова Профспілки працівників освіти і науки
України Л. С. Сачков зазначає, що дедалі збільшується
розрив між діючим рівнем посадових окладів педагог-
ічних і науково-педагогічних працівників та гарантова-

ним ст. 57 Закону „Про освіту”. На даний час їх се-
редній розмір становить відповідно 36 та 42 відсотки
від законодавчо гарантованого, складаючи відповідно
— 1123 та 1949 грн., проти заробітної плати праців-
ників промисловості в сумі 2684 грн. Встановленням
однакових окладів працівникам, посади яких віднесе-
но до 1-7 тарифних розрядів, знівельовано закладену в
основу ЄТС диференціацію в оплаті праці професіо-
налів і робітників та розбалансовано систему оплати
праці в галузі освіти, як і в цілому в бюджетній сфері.

У Державному бюджеті України на 2011 рік зак-
ладені параметри для встановлення посадових окладів
за всіма розрядами ЄТС у розмірі від 613 до 654 грн.,
що складає лише 65 відсотків від запланованої вели-
чини мінімальної заробітної плати. Їх запровадження
спричинить щомісячну втрату кожним педагогом тре-
тини заробітку [16].

У той же час відповідно до Рекомендацій щодо сти-
мулювання працівників, які підвищують свою кваліфіка-
цію, затверджених наказом Міністерства праці та соціаль-
ної політики України № 564, як об’єкти стимулювання не
розглядаються у тому числі працівники, здійснення яки-
ми своєї професійної діяльності вимагає постійного удос-
коналення професійних знань, умінь та навичок (юристи,
бухгалтери, наукові співробітники тощо). Їх матеріальне
заохочення регулюється рівнем заробітної плати [17].

Слід також звернути увагу на те, що, сучасна систе-
ма освіти України побудована таким чином, що випуск-

Таблиця 1
Нормативні дані

Посадовий оклад Наймену-вання 
посади 

Тариф-ний 
розряд 

Коефі-
цієнт на 1.01.10 на 1.04.10 на 1.07.10 на 

1.10.10 
на 1.12.10 

 1 1 555 567 570 586 600 
 … … … … … … … 
 7 1,54 855 873 878 902 924 
 8 1,64 910 930 935 961 984 

ВНЗ І-ІІ рівня  акредитації 
Спеціаліст 9 1,73 960 981 986 1014 1038 
Спец. ІІ 
категорії 

10 1,82 1010 1032 1037 1067 1092 

Спец. І 
категорії 

11 1,97 1093 1117 1123 1154 1182 

Спец. вищої 
категорії 

12 2,12 1177 1202 1208 1242 1272 

ВНЗ ІІІ-ІV рівня  акредитації  
Викладач 15 2,58 1432 1463 1471 1512 1548 
Викладач 16 2,79 1548 1582 1590 1635 1674 
Старший 
викладач 

17 3 1665 1704 1710 1758 1800 

Доцент 19 3,42 1898 1939 1949 2004 2052 
Професор 20 3,64 2020 2064 2075 2133 2184 
Величина мінімальної заробітної плати 869 884 888 907 922 
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ники технікумів, коледжів мають змогу продовжити на-
вчання на другому, або третьому курсі в інституті або в
університеті. Тобто матеріал першого курсу викладається
у вищих навчальних закладах І — ІV рівнів акредитації,
але ця робота оцінюється по різному. Наприклад, якщо
викладач вищої категорії читає матеріал у коледжі, його
посадовий оклад на 1.10.10 становить 1272 грн., а поса-
довий оклад викладача-стажиста в інституті становить 1548
грн. (Табл. 2). Це одна з причин того, що на сьогоднішній
день, викладачі коледжів охоче читають лекції за суміс-
ництвом в інститутах, а викладачі інститутів навпаки.

І. Каленюк відмічає що дуже часто підвищення
ефективності освіти розуміється як проста економія гро-
шових коштів, тобто збільшення кількісних показників
чисельності учнів, студентів і учбових закладів в умо-
вах, коли витрати на заробітну плату і зміст освітніх
установ залишаються незмінними або ростуть в значно
меншій мірі. Саме тому важливий облік досвіду інших
країн по організації фінансування освітньої системи і її
спрямованості на підвищення ефективності [2, с. 70-71].

Нині українські державні підприємства для нараху-
вання зарплат використовують переважно тарифно-ква-
ліфікаційний довідник. Бюджетне фінансування жорстко
пов’язане з нормативно-правовими актами трудового
законодавства. Приватні підприємства мають свободу
вибору, і все частіше обирають грейдингові системи.
Класичними технологіями грейдингу є методи „Хей Груп”
та „Уотсон Уайєтт”. Перший універсальний, „вільний від
індустріальної складової”, а другий орієнтовано на виз-
начення грейдів у менеджменті [19, с. 61].

С. Сліпачук зазначає наступні відмінності грей-
дингової та тарифної системи: тарифні системи побу-
довано на оцінюванні професійних знань, навичок і
стажу роботи. Системи грейдів передбачають ширшу
лінійку критеріїв, що включають такі показники оцін-
ки посад, як управління, відповідальність, складність
роботи, самостійність, ціна помилки тощо.

Грейдинг припускає перетин частин двох найб-
лижчих грейдів. Скажімо, працівник складу нижчого
грейду може мати більший посадовий оклад, ніж, на-

Таблиця 2
Розрахунок реальних коефіцієнтів

посадовий оклад / реальний коефіцієнт Найменування 
посади 

Та- 
риф-ний 
розряд 

Коефіцієнт 
номі-

нальний 
на 1.01.10 на 1.04.10 на 1.07.10 на 1.10.10 на 1.12.10 

 1 1 869 884 888 907 922 
 … … … … … … … 
 7 1,54 869 / 

1.00 
884 / 
1.00 

888 /  
1.00 

907 /  
1.00 

922 /  
1.00 

 8 1,64 910 /1,05 930 / 1,05 
 

935 /1,05 
 

961 /1,06 
 

984 /1,07 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації 
Спеціа-ліст 9 1,73 960 / 1,1 

 
981 / 1,11  986 / 1,11 1014 / 

1,12 
1038 / 
1,13 

Спец. ІІ 
категорії 

10 1,82 1010 / 
1,16 

1032 /  
1,17 

1037 / 
1,17 

1067 / 
1,18 

1092 / 
1,18 

Спец. І 
категорії 

11 1,97 1093 / 
1,26 

1117 /  
1,26 

1123 / 
1,26 

1154 / 
1,27 

1182 / 
1,28 

Спец. вищої 
категорії 

12 2,12 1177 / 
1,35 

1202 /  
1,36 

1208 / 
1,36 

1242 / 
1,37 

1272 / 
1,38 

 ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації 
Викладач - 
стажист 

15 2,58 1432 / 
1,65 

1463 /  
1,65 

1471 / 
1,66 

1512 / 
1,67 

1548 / 
1,68 

Викладач, 
асистент 

16 2,79 1548 / 
1,78 

1582 /  
1,79 

1590 / 
1,79 

1635 / 1,8 1674 / 
1,82 

Старший 
викладач 

17 3 1665 / 
1,92 

1704 /  
1,92 

1710 / 
1,93  

1758 / 
1,94 

1800 / 
1,95 

Доцент 19 3,42 1898 / 
2,18 

1939 /  
2,19 

1949 / 
2,20 

2004 / 
2,21 

2052 / 
2,23 

Професор 20 3,64 2020 / 
2,32 

2064 /  
2,33 

2075 / 
2,34 

2133 / 
2,35 

2184 / 
2,37 

 … … … … … … … 
Величина мінімальної заробітної плати 869 884 888 907 922 
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приклад, спеціаліст з охорони праці, що перебуває
майже поряд, але у вищому грейді. Ієрархічна струк-
тура тарифної сітки базується на мінімальній зарплаті,
помноженій на коефіцієнти (міжрозрядні, міжгалузеві,
міжпосадові та міжкваліфікаційні). А структура грейдів
побудована лише на вазі посади, що прораховується
у балах. На відміну від тарифної системи, у якій всі
посади розміщено за чітким наростанням по верти-
калі, у системі грейдів посади розміщуються лише за
принципом важливості для компанії.

Впровадження системи грейдів на підприємстві
включає такі етапи, як: підготовка робочої групи, вив-
чення методики; розробка документації (концепція,
положення та інші); оцінка посад (анкетування, інтер-
в’ювання, бесіда); визначення вимог до посад, уточ-
нення чинників; розподіл чинників по рівнях (ран-
жирування); оцінка кожного рівня; оцінка ваги чин-
ника; розрахунки кількості балів для кожної посади;
розподіл балів по грейдах; встановлення посадових
окладів і розрахунок вилок окладів; відтворення гра-
фіка і аналіз результатів.

Для того, щоб і постійна, і змінна частини зарп-
лати були уніфіковані за єдиним принципом і приве-
дені у відповідність, аби не доводилося в ручному
режимі формально визначати, кому який відсоток
премії потрібно нарахувати, паралельно із системою
грейдів рекомендується вводити систему для нараху-
вання змінної частини зарплати КРI (Кеу Performance
Indicators — Ключові Показники Ефективності) [18].

Універсальної системи грейдів не існує, як і не існує
двох однакових організацій. Система грейдів оцінює усі
типи робочих місць, що робить її надзвичайно цінним
інструментом у формуванні структури оплати праці.

В. П. Чемеков пропонує грейдингову технологію
основану на зв’язках оцінки посади з виміром компе-
тенції і ефективності співробітника. Саме співвідношення
цих трьох аспектів, на його думку, впливає на органі-
заційну поведінку співробітника і разом з мотивацією
визначає його „вектор” в організації: куди він рухаєть-
ся (куди його рухати) і з якою швидкістю.

Посаду можна не лише оцінити, а й виміряти її вагу,
тобто значущість для організації, описати вимоги посади
до співробітника, що її займає. Через співвідношення
вимог з компетенцією співробітника, можна зробити
висновок, чи відповідає він цій посаді і в якій мірі. Різни-
ця між компетенцією і вимогами дає уявлення про об’єм
і зміст навчання, а також про те, який рівень оплати адек-
ватний для працівника такого рівня підготовки. Але ком-
петенція — це лише здатність виконати завдання на по-
трібному рівні, потенціал працівника. Рівень компетенції
нічого не говорить про компетентність — про те, як
здібності реалізуються, про ефективність цього співробіт-
ника. Узявши в розрахунок оцінку результативності, ми
отримаємо додаткову вісь „виміру”, яка дозволить нам
будувати і його кар’єру. Наприклад, атестація показала,
що набір і рівень компетенції співробітника не відповіда-
ють більшості вимог посади, але її продуктивність на цьо-

му місці дуже задовільна. Отже, його потрібно вчити,
щоб його ефективність підвищилася [19, с. 9-10].

Проблема оцінки професійної діяльності окремого
викладача є дуже складною. Багато вчених займають-
ся проблемою рейтингової оцінки. Результати рейтин-
гу викладачів і кафедр у більшості визначаються тим,
яку модель розрахунку оберуть його організатори.
Також існує думка, що найбільш коректно вести роз-
мову не проте, який викладач краще, а про те, який
викладач є більш потрібний для рішення певного кола
пріоритетних завдань для даного ВНЗ [7, с. 54].

О. Ю. Васильєва відмічає, що при визначенні рей-
тингу викладача необхідно враховувати три його якості:
статус (минуле), продуктивність (теперішнє), і перс-
пективність (майбутнє). Особливістю медичного уні-
верситету є те, що зміст діяльності теоретичних і
клінічних кафедр різний, тому рейтинг передбачає на-
явність двох частин: інваріантної (для всіх викладачів)
та варіативної (для клінічних кафедр з урахуванням
лікарської роботи) [8, с. 40].

Т. С. Маліков звертає увагу на те, що визначення
рейтингу викладачів є складною проблемою, існуючі роз-
робки його критеріїв визивають справедливу критику. У
першу чергу це пов’язано з їх невизначеністю: за одними
й тими ж критеріями можна запропонувати у лідери якщо
не будь кого, то багатьох робітників (добре відомо, що в
конфліктних ситуаціях за одними й тими ж схемами аналізу
занять люди, що перевіряють, могли прийти до діаметрально
протилежних висновків про їх якість) [7, с. 52].

Специфіка науково-викладацької діяльності не доз-
воляє розробити абсолютно об’єктивні показники про-
дуктивності діяльності. Але управління будь яким ви-
дом діяльності потребує наявності формальних кількісних
показників. Тому розробка цих показників та вимог до
їх використання, створення методики їх застосування
для розрахунку заробітної плати потребують детально-
го вивчення. Справедлива політика винагороди сприяє
підвищенню якості роботи викладача. Важливим є те,
щоб можна було бачити як особистий вклад впливає на
величину отриманих винагород.

Тарифна система є ефективним способом уніфі-
кації системи оплати праці, вона універсальна, через те,
що використовується довгий час, відносно проста в ро-
зумінні і звична для робітників. Проте вона дуже часто
не пов’язана з кінцевими результати праці робітника, не
враховує індивідуальні особливості роботи підприємств.
Основними чинниками, що впливають на розмір поса-
дових окладів у сфері науки та вищої освіти, є наявність
наукового ступеня та вченого звання. Диференціація по-
садових окладів обмежена, і через це тарифна заробітна
плата втрачає стимулюючу роль. Надбавки за стаж ро-
боти у науковій сфері та за вислугу років науково-педа-
гогічним працівникам мають економічну природу доп-
лат, оскільки не стимулюють творчої віддачі працівників.

На нашу думку запорукою ефективного управ-
ління персоналом ВНЗ є розробка системи оплати
праці, в межах якої можна врахувати загальні поло-
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ження оцінки рейтингу, якості, вимоги до посади з
виміром компетенції і ефективності співробітника,
вагу посад, характерні особливості функціонування
різних ВНЗ.
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Загорій А. М. Особливості ефективного
управління академічним персоналом ВНЗ.

У статті розглядається проблема ефективного управ-
ління академічним персоналом ВНЗ. Аналізуються існуючі
системи оплати праці, проблеми оцінки професійної діяль-
ності викладачів в сучасних умовах. Стаття має практичне
значення для визначення рейтингу викладачів і кафедр ВНЗ.
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управления академическим персоналом вузов. Ана-
лизируются существующие системы оплаты труда,
проблемы оценки профессиональной деятельности
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Вступ. Персонал — це найважливіший ресурс
будь-якої організації, а управління персоналом набу-
ває все більш важливе значення як чинник підвищен-
ня конкурентоспроможності, довгострокового розвит-
ку. Однією із інноваційних можливостей підприємства
є наявність виробничого персоналу, відповідного за
чисельністю і кваліфікацією перспективам подальшо-
го розвитку.

Гнучкість виробництва при оновленні асортимен-
ту продукції, що випускається, і інших нововведен-
нях в значній мірі залежить від формування на підприє-
мствах досить еластичної політики у використанні ро-
бочої сили. Останнє досягається не лише за рахунок
організаційно-технічних заходів, але і за рахунок за-
ходів, що підвищують стійкість працівника до змінних
умов, мобілізуючих його резервні можливості, що
найчастіше пов’язане з рівнем освітньої і фундамен-
тальної спеціальної підготовки.

Існує і проблема готовності робочої сили при-
стосовуватися до нових умов виробництва і праці.
Кадрова політика, націлена на формування еластич-
ності в використанні робочої сили повинна врахову-
вати, що складовими цієї якості є фізична і розумова
можливість задовольняти вимогам виробництва, що
розвивається, здатність і головне, бажання вчитися,
приймати все нове, прогресивне, постійно оновлюва-
ти професійні знання і навіть змінювати професію і
заняття.

Сприйнятливість підприємства до нового, до до-
сягнень науково-технічної думки залежить багато в
чому від інноваційного клімату, який найбільшою
мірою сприяє інноваційному пошуку нетрадиційних,
новаторських рішень, самостійній підготовці персо-
налом широкого круга виробничих завдань і виби-
ранню засобів їх досягнення.

Ефективна кадрова політика також повинна
включати інноваційну культуру, яка заснована на ство-
ренні творчої атмосфери на підприємстві, що заохо-
чує працівників до створення нового, при цьому го-
ловною цінністю є можливість творчої роботи. Для
формування інноваційної культури перш за все необ-
хідна інша організаційна структура. У її основі має
бути принцип гнучкого реагування, здібності сприй-
мати нове. З цієї точки зору використовуються про-
ектні або програмно-цільові структури і їх поєднання
з традиційною функціональною структурою.

Система мотивації має бути заснована на задо-

воленості працею, його відповідності особистим інте-
ресам, престижі, матеріальному стимулюванні, залеж-
ному у багатьох випадках від кінцевих результатів. При
цьому просування по службі і оплата праці прямо за-
лежать від творчого потенціалу працівників.

Важливою умовою організації інноваційної діяль-
ності підприємства є надання самостійності його ок-
ремим структурним одиницям з метою стимулювання
їх ризикової активності при впровадженні нововве-
день. При цьому можливе використання різних гнуч-
ких групових організаційних форм.

Огляд останніх досліджень джерел та публі-
кацій. Серед вітчизняних науковців, які займались те-
оретичними і практичними аспектами дослідження кад-
рового потенціалу на сучасних підприємствах Украї-
ни можна назвати Білорус Т.В. [1], Головкову Л.С.,
Лукашова О.О., Головкову А.Є. [2], Шлягу О.В. [3],
Семенова А.Г., Шарко А.І. [4] та інших. Але особли-
вості використання кадрового потенціалу в окремих
галузях і підприємствах опрацьовані недостатньо.

Постановка завдання. Мета статті — досліди-
ти використання кадрового потенціалу на базі запо-
різького машинобудівного підприємства КП „НВК
„Іскра”, виявити його сильні і слабкі сторони, запро-
понувати практичні заходи щодо усунення виявлених
в ході аналізу слабких сторін.

Результати дослідження. Казенне підприємство
„Науково-виробничий комплекс „Іскра” (м. Запоріж-
жя) здійснює такі види діяльності — науково-дослід-
ну і дослідно-конструкторську, виробничу, комерцій-
ну, надання послуг. Науково-дослідна і дослідно-кон-
структорська діяльність підприємства має науко-
во-технічний прикладний характер і направлена на
розробку і серійний супровід техніки радіолокації спе-
ціального і цивільного призначення.

В межах виробничої діяльності підприємство ви-
робляє продукцію, яка підрозділяється на три основні
групи.

Перша група — основна: продукція радіолокації
спеціального (військового) і цивільного призначення.
Це закінчені вироби — станції радіолокацій і комплек-
ти запасних і ремонтних комплектуючих і вузлів до
техніки радіолокації, яка виробляється підприємством.
Особливості — наукоємка продукція, виробництво
об’єднане в єдиний комплекс з науково розробляю-
чим підрозділом, обсяги випуску — одиничне і дрібно-
серійне виробництво.
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Друга група — продукція промислово-технічного
призначення. Підприємство займається розробкою і
виготовленням промислового електротехнічного
устаткування, призначеного для використання в си-
лових і низьковольтних мережах. Обсяги випуску —
дрібносерійне виробництво. Споживачі цієї групи про-
дукції — промислові, комунальні, сільськогоспо-
дарські підприємства, комерційно-промислові фірми.
Основні ринки збуту — внутрішній ринок України, не-
значні експортні постачання до деяких країн СНД.

Третя група — товари народного споживання.
Сьогодні разом із іншими видами продукції КП „НВК
„Іскра” є розробником і виробником декількох типів
інвалідних візків. Обсяги випуску — серійне вироб-
ництво. Постачання основної кількості цього товару
здійснюється за результатами щорічних тендерів, які
проводяться Міністерством соціального забезпечення
України з послідуючим формуванням державного за-
мовлення за рахунок державних бюджетних коштів.

Комерційна діяльність підприємства направлена
на: просування і реалізацію продукції на зовнішні і
внутрішні ринки; постачання для власного виробниц-
тва матеріалів і комплектуючих виробів; забезпечення
постачань устаткування і приладів для оновлення ви-
робничих потужностей.

Своїм замовникам і споживачам продукції
підприємство надає наступні послуги: логістика по-
стачання замовленої продукції; налагодження і вве-
дення в дію виробів радіолокацій; гарантійне і після-
гарантійне обслуговування поставленої продукції;
підготовка і навчання технічного персоналу станцій
радіолокацій як в розташуванні замовника, так і на
учбовій базі підприємства; виконання НДДКР із тема-
тики радіолокації.

Аналізуючи показники формування прибутків та
збитків КП „НВК „Іскра” за допомогою бухгалтерсь-
кого балансу підприємства можна зробити висновок

про те, що основна діяльність підприємства є прибут-
ковою — 78749 тис. грн прибутку від реалізації про-
дукції. Отриманий у 2009 р. прибуток дав змогу зро-
бити відрахування до резервного фонду підприємства
в сумі 4460 тис. грн. Фінансовий результат від опера-
ційної діяльності збільшився за 2009 р. на 9454 тис.
грн, від звичайної діяльності — на 10670 тис. грн. У
результаті чистий прибуток звітного року становив
6753 тис. грн, що на 6248 тис. грн вище від рівня
2007 р. та на 2698 тис. грн. від рівня 2008 р.

Оцінюючи менеджмент КП „НВК „Іскра” як апа-
рат управління підприємством і категорії людей в орган-
ізації, слід зазначити, що переважна більшість керів-
ників вищої і середньої ланки — це вихованці внутрі-
шньої кадрової системи підприємства і пройшли кар-
’єрними рівнями від рядових робітників і інженерів до
управлінців відповідного рівня. Основний рівень про-
фесійної підготовки — вища технічна інженерна осв-
іта. Спеціальні знання із менеджменту і організації
управління отримували лише окремі управлінці на
різних курсах підвищення кваліфікації, семінарах, і
т. ін. Такий рівень професійності менеджменту слід
розцінювати як одну із слабких характеристик підприє-
мства, до якої необхідно застосувати певні заходи. Як
варіант можна запропонувати проведення корпоратив-
них тренінгів із стратегічного менеджменту для керів-
ників вищої і середньої ланки.

Кваліфікаційний склад підприємства за період,
що досліджується, представлений на рис. 1.

Схема організації підприємства — класична фун-
кціональна організаційна структура. В [5] приведена
структурна схема КП „НВК „Іскра”. При аналізі даної
структури виявлені особливості, які мають вплив на
слабкі сторони підприємства:

— організаційна структура створювалась в умо-
вах соціалістичного планового господарювання, в
якому об’єми вироблюваної продукції визначалися

 

1960 1958
2126

1105 1050 1090

               2007 р.                                      2008 р.                             2009 р. 

Кі
ль
кі
ст
ь 

, ч
ол

.

Працівники з вищою освітою Працівники з середньою освітою

Рис. 1. Кваліфікаційний склад КП „НВК „Іскра”
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Міністерством радіопромисловості СРСР і грунтува-
лись на потребах Міністерства оборони СРСР і країн
Варшавського Договору;

— виробнича структура підприємства врахову-
вала коопераційні зв’язки з підприємствами оборон-
но-промислового комплексу СРСР;

— за роки ринкових перетворень виробнича
структура підприємства випробувала незначні зміни,
в першу чергу за рахунок скорочення персоналу і
об’єднання деяких виробничих підрозділів, в резуль-
таті на сьогоднішній день значна частина виробничих
потужностей простоює, лише створюючи додаткові
непокриті витрати.

За останні роки основними стратегічними зав-
даннями підприємства було виживання та збереження
потенціалу підприємства і це вдавалось вирішувати за
рахунок постачань основної продукції на експорт. На
підставі вищевикладеного можна стверджувати, що
стратегічне управління на даному підприємстві до сьо-
годнішнього дня в більшості випадків залишається на
другому плані системи управління і вимагає грунтов-
ного удосконалення.

Існуюче стратегічне управління на підприємстві
не можна характеризувати як повноцінну систему,
воно має фрагментарний і ситуативний характер. Прак-
тично не застосовується довгострокове планування і
прогнозування. В більшості випадків вирішувані стра-
тегічні завдання знаходяться на рівні функціональної
стратегії, частково — бізнес стратегії, рівні корпора-
тивної і операційної стратегії практично відсутні.

Найчастіше при вирішенні завдань стратегічного
управління використовується підприємницький підхід,
який грунтується на досвіді, інтуїції і баченні головно-
го керівника підприємства і деяких провідних фахівців.

В цілому підприємство укомплектоване високок-
валіфікованим персоналом з необхідними діловими
якостями — особлива вимога при виробництві склад-

ної наукоємкої продукції, відносно низька плинність
кадрів. Для традицій трудового колективу, які скла-
лися, характерні організованість, цілеспрямованість,
відповідальність, комунікабельність. Фахівці підприє-
мства прагнуть в своїх конструкціях втілити новітні
досягнення науки і технології в області радіолокації,
мікроелектроніки, НВЧ-техніки і інформаційних тех-
нологій. Науково-технічний потенціал підприємства
направлений на створення сучасних систем радіоло-
кації, які б задовольняли найвимогливіших замовників.

Позитивною тенденцією на підприємстві є і той
факт, що воно постійно оновлюється молодими спец-
іалістами. Особливо це було відчутно в 2009 році, коли
на підприємство прийняли на роботу 74 молодих
кадрів, проти 22 чол. в 2007 році і 29 чол. в 2008 році
(рис. 2).

Згідно діючого колективного договору підприє-
мства [6], після проходження стажування, за рекомен-
дацією комісії по підведенню підсумків стажування та
за поданням керівників підрозділів, молодим спе-
ціалістам наказом по підприємству можлива щомісяч-
на доплата до заробітної платні до 50% від посадово-
го окладу на протязі 2-х років, при умові укладання з
молодим спеціалістом додаткової угоди до трудової
угоди з відпрацюванням на підприємстві не менше 5
років з моменту працевлаштування. Додатково якщо
молодий спеціаліст закінчив вищий навчальний зак-
лад (ВНЗ) з відзнакою, за рішенням адміністрації для
нього можуть установити максимальний оклад в ме-
жах посадового окладу по посаді, на яку цей моло-
дий спеціаліст приймається.

Вищезазначене дещо стимулює випускників ВНЗ
та коледжів працевлаштовуватись на підприємство,
адже окрім отримання повного соціального пакету
робітника підприємства, вони ще будуть отримувати
досить суттєву прибавку до своєї зарплати.

Працівники підприємства в разі необхідності

Рис. 2. Кількість молодих спеціалістів, працевлаштованих на КП „НВК „Іскра” за період 2007 — 2009 рр.
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отримують щорічну матеріальну допомогу, безкоштов-
не медичне обслуговування, путівки до оздоровчих
закладів (80% вартості оплачує підприємство) і т. ін.,
що передбачено в кошторисі розподілу витрат підприє-
мства (табл. 1).

Однак, незважаючи на щорічне поповнення пер-
соналу підприємства молодими спеціалістами, недо-
ліком існуючого кадрового потенціалу на підприємстві
є старіння персоналу (середній вік працівників
підприємства складає 50 років).

Негативною тенденцією на підприємстві є недо-
статнє матеріальне стимулювання працівників. Серед-
ня заробітна плата в розрахунку на одного робітника
підприємства в 2009 р. складала 1544 грн., в той час
як за даними Держкомстату України за аналізований
період середня заробітна плата по Україні в промис-
ловості в розрахунку на одного штатного працівника
2117 грн. [7].

Висновки.
1. Інноваційні можливості підприємства — це

засоби і умови, необхідні для здійснення ефективної
інноваційної діяльності. Кадровий аспект є одним із
основних аспектів дослідження інноваційних можли-
востей підприємства. Він повинен включати: наявність
виробничого потенціалу відповідної чисельності і ква-
ліфікації; використання режиму гнучкої зайнятості;
мобільність персоналу; готовність персоналу до змін

на підприємстві; інноваційний клімат на підприємстві;
інноваційну культуру підприємства; підтримку ініціа-
тиви новаторів; комплексну систему мотивації персо-
налу; систему взаємодії працівників в процесі ново-
введень; наявність підприємницьких автономій та гру-
пових організаційних форм.

2. Аналізуючи показники формування прибутків
та збитків запорізького машинобудівного підприємства
КП „НВК „Іскра” за період 2007 — 2009 рр. можна
зробити висновок про те, що основна діяльність
підприємства є прибутковою. Порівняно з 2007 р. спо-
стерігається зростання майже всіх показників фінансо-
во-господарської діяльності — як доходів, так і видатків.

3. Сильні сторони кадрового потенціалу КП „НВК
„Іскра”: висококваліфіковані фахівці в галузі НДДКР
і виробництва; існують фонди соціального захисту та
матеріального заохочення працівників підприємства,
що дозволяє йому додатково оновлювати штат праці-
вників молодими спеціалістами — випускниками
різних навчальних закладів.

4. Слабкі сторони кадрового потенціалу КП „НВК
„Іскра”: недостатня підготовка управлінців середньої
і вищої ланки в галузі стратегічного менеджменту; не-
достатньо розвинене стратегічне управління підприє-
мством; недостатньо ефективна система матеріальної
мотивації працівників підприємства; старіння персо-
налу — середній вік робітників підприємства 50 років.

Таблиця 1
Кошторис розподілу витрат підприємства на 2010 рік [6].

№ 
п/п 

Показники План,  
тис. грн. 

Фонд соціального розвитку 
1 Утримання медико-санітарної частини 2200 
2 Спортивно-оздоровчі заходи 345 
3 Витрати комбінату харчування 150 
4 Утримання музею  16,5 
5 Оздоровлення працівників і дітей, культмасова робота 1166,5 

Фонд матеріального заохочення 
1 Матеріальна допомога на протезування зубів 16 
2 Додаткове харчування вагітних 45 
3 Матеріальна допомога самотнім батькам  25 
4 Матеріальна допомога для  працівників підприємства 439 
5 Матеріальна допомога до ювілейних дат 55 
6 Матеріальна допомога для  ради ветеранів 36 
7 Матеріальна допомога на поховання 83 
8 Матеріальна допомога на лікування  і  оздоровлення  пенсіонерів  45 
9 Матеріальна допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни на відзначення 65 

річниці з дня Перемоги 
20 

Фонд розвитку виробництва  
1 Підвищення  кваліфікації кадрів 3,4 
2 Проведення НДР і ДКР 1496,6 
3 Інші витрати 375 
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5. Для КП „НВК „Іскра” пропонується встанови-
ти наступні стратегічні цілі, направлені на вдоскона-
лення системи управління підприємством:

— розробити і впровадити нову організаційну
структуру і систему управління, які відповідали б ре-
альним зовнішнім і внутрішнім умовам;

— зберегти на період структурно-організаційних
перетворень основні досягнуті виробничо-фінансові
показники (об’єм продажів, прибутковість);

— провести навчання вищого і середнього уп-
равлінського персоналу сучасним методам стратегіч-
ного управління (провести семінари, конкурси, трен-
інги);

— удосконалити систему маркетингу підприєм-
ства на основі комплексного стратегічного підходу;

— впровадити систему управлінського обліку —
оперативний контролінг.

 6. З метою подальшого залучення молодих спе-
циалістів на КП „НВК „Іскра” необхідно:

— визначити перелік ключових посад, що вима-
гають комплектовування молодими специалістами;

— підвищити матеріальне стимулювання праців-
никам підприємства.
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Богдан Ю. М. Аналіз використання кадрово-
го потенціалу підприємства

В умовах машинобудівного підприємства м. За-
поріжжя досліджено використання кадрового потен-
ціалу в сучасних умовах господарювання. На базі
проведеного аналізу представлені сильні та слабкі сто-
рони кадрового потенціалу підприємства, запропоно-
вані практичні рекомендації щодо усунення виявле-
них в ході аналізу слабких сторін.

Ключові слова: персонал, кадрова політика, про-
фесійна підготовка, організаційна структура, матері-
альне стимулювання.

Богдан Ю. Н. Анализ использования кадро-
вого потенциала предприятия

В условиях машиностроительного предприятия
г. Запорожья исследовано использование кадрового
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Постановка проблеми. Одною з головних про-
блем більшості вітчизняних підприємств визнається
якість менеджменту. Накопичені в країні управлінські
знання потребують переоцінки, а рекомендації захід-
них аналітиків — адаптації до українських умов ви-
робництва. Інтенсивність та складність процесів сус-
пільного розвитку, в свою чергу, відбиваються на еко-
номічному середовищі. Деякі з них призводять до сут-
тєвих змін, у тому числі, у менеджменті персоналу.
За останні роки з’явилось багато нових відділів, про-
фесій, посад, за якими відсутні будь-які методичні ре-
комендації щодо нормування та планування праці та-
ких фахівців. Тому значний інтерес становлять проце-
дури планування чисельності персоналу, а саме уп-
равлінців, норми управлінської праці, а також самі
процедури його нормування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Теоретичною основою даної роботи послужили нау-
кові праці А. Гастєва, Б. Генкіна, П. Керженцева,
А. Кібанова, А. Колота, С. Савкова, Л. Синяєва, О. Те-
рещенко, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Форда, у яких
особлива увага приділялась сутності, призначенню й
особливостям управлінської праці; розробкам питань
планування чисельності персоналу, нормування праці
в цілому й управлінської праці зокрема [1, 2, 3].

Актуальність дослідження. Нормування праці
в останні роки об’єктивно вийшло на перший план та
є одним з найважливіших елементів системи управл-
іння персоналом підприємства. Світовий досвід засв-
ідчує, що ефективна робота підприємств в економіці
ринкового типу можлива лише за умови високого
рівня організації нормування праці. Провідні країни,
такі як США, Великобританія, Швеція, Японія, Італія,
не лише не знижують вимоги до нормування праці,
але і розширюють сферу його застосування. Пробле-
ми оптимізації або визначення необхідної чисельності
управлінського персоналу для вітчизняних підприємств
стала зростати у зв’язку з тенденціями збільшення
чисельності даної категорії працівників у системі
управління. Актуальність дослідження нормування
праці управлінських працівників обумовлена зростан-
ням вимог до обґрунтованості й коректності прийня-
тих управлінських рішень. Забезпечення якості прий-
нятих управлінських рішень не можливе без ефектив-

ного нормування чисельності управлінського персо-
налу, що передбачає узагальнення накопиченого до те-
перішнього часу вітчизняного й закордонного досві-
ду в сфері нормування управлінської праці, а також
подальшого розвитку існуючих підходів до нормуван-
ня управлінської праці, що враховують його особли-
вості в сучасних умовах. Таким чином, існує потреба
в науковому дослідженні проблеми нормування
управлінської праці, в чіткому визначенні місця й ролі
нормування чисельності персоналу в системі управл-
інської праці, а також у вивченні закономірностей його
розвитку з урахуванням мінливого змісту й характе-
ру управлінської праці.

Мета статті полягає в дослідженні особливос-
тей управлінської праці в сучасних умовах та визна-
ченні напрямків удосконалення нормування управлін-
ської праці.

Виклад основного матеріалу. Особливе місце
у вирішенні задач організації праці управлінців, удос-
коналення апарату управління та методів його роботи,
поліпшення використання робочого часу і скорочен-
ня управлінських витрат належить нормуванню. Це
пов’язано, перш за все, з необхідністю підвищення
ефективності використання трудового потенціалу пра-
цівників, оптимізацією їх чисельного та професійного
складу, своєчасним корегуванням вимог до персона-
лу згідно з умовами ринку [4].

Нормування трудових витрат працівників управ-
ління є особливо складним, а сучасні підходи до орга-
нізації і нормування праці управлінських працівників
на виробничих підприємствах не дозволяють в повній
мірі розкрити і використати людський потенціал.
Відсутність обґрунтованих нормативів на виконання
окремих видів робіт призводить до того, що одні вико-
навці не достатньо навантажені протягом робочого дня,
а інші, навпаки, перевантажені. Це провокує конфліктні
ситуації, призводить до нераціонального використання
знань і досвіду працівників, що виконують функції
управління. Сучасні тенденції ринку пред’являють до
нормування управлінської праці наступні вимоги:

— використання науково обґрунтованої системи
нормування праці;

— розширення сфери застосування нормування
праці;
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— удосконалення норм і нормативів на основі
досягнень наукової організації праці;

— зниження витрат праці на розробку норматив-
них матеріалів.

Особливості управлінської праці помітно обме-
жують можливості впровадження в практику роботи
норм і нормативів. Зміни у функціях керівництва, вик-
ликані переходом до ринкової економіки, дещо
ускладнюють процес нормування праці. Однак це не
означає, що не існує можливості нормувати значну
частину управлінських робіт. Дослідження доводять,
що частка працівників, зайнятих творчою працею в
сфері управління значно завищена; лише працю, що
пов’язана з керівництвом та виконанням завдань, які
потребують самостійних рішень, можна охарактери-
зувати як творчу (вищій рівень управління). Звичайні
управлінські процедури (операції), для виконання яких
хоча й необхідні майстерність, здібності, увага, але які
виконуються за заздалегідь визначеним правилам, не
є творчими та можуть бути автоматизовані (середній
та нижчий рівень управління).

За характером праці, складності та рівня відпов-
ідальності виконуваних функцій можна виділити три
рівня управління: вищій (керівники); середній (фахівці)
та нижчий (технічні виконавці). Трудові функції і зміст
праці груп управлінського персоналу розрізняють,
перш за все, за такими показниками, як складність
виконуваних робіт, рівень кваліфікації працівників,
питома вага творчої праці, ступінь повторюваності
окремих елементів роботи, рівномірність завантаже-
ності протягом робочого дня. Все це потребує вико-
ристання різноманітних методів нормування праці та
розрахунку чисельності для різних категорій управлі-
нського персоналу.

 Для розрахунку оптимальної чисельності персо-
налу деякі автори рекомендують застосовувати мате-
матичні моделі, такі як формула Розенкранца, статис-
тичні (логарифмічні) або лінійні рівняння багатофак-
торної регресії, рівняння лінійного програмування із
застосуванням динамічних рядів. Проте, як показує
аналіз діяльності служб управління персоналом різних
підприємств, з огляду на те, що ці формули і рівняння
були розроблені для нормування праці в основному
технічного персоналу, вони не враховують специфіч-
них особливостей праці управлінських службовців
вищої ланки. Спроби застосування математичних ме-
тодів, зокрема методу Дж. Бокса і Д. Кокса [5], із
метою побудови регресійної моделі залежності чисель-
ності працівників управління від різних чинників
мають безліч обмежень застосування, вимагають ве-
ликої статистичної бази, а одержані моделі є суто інди-
відуальними для конкретних умов. Водночас через
достатню складність визначення деяких показників, що

входять до формул і рівнянь, запропоновані розрахун-
ки не знаходять широкого застосування в практиці
нормування праці управлінського персоналу.

Через необхідність розширення практики норму-
вання чисельності управлінського персоналу в нових
умовах господарювання постає питання про нові підхо-
ди розробки методів нормування, які б дозволили вра-
ховувати вплив організаційно-технічних, соціально-еко-
номічних та психіко-емоціональних умов праці на чи-
сельність працівників управління. Тому при нормуванні
чисельності такої категорії працівників особливу увагу
треба приділити проведенню оцінки інтенсивності, склад-
ності та напруженості праці управлінського персоналу,
в наслідок того, що до теперішнього часу, багато роз-
робок в цій галузі мають дискусійний характер та не
отримують практичного використання.

У вітчизняній практиці нормування праці голов-
ним принципом є встановлення витрат часу, необхід-
них для виконання певного обсягу роботи (функцій).
Рівень інтенсивності праці при цьому формується
автоматично, як результат взаємодії існуючих техніч-
них, організаційних, економічних, соціальних і психо-
фізіологічних факторів виробництва. Організатор тру-
дового процесу, як правило, не завжди має змогу уп-
равляти інтенсивністю праці, внаслідок чого мають
місце коливання рівнів напруженості норм, поява „ви-
гідних” і „невигідних” для працівника робіт, „вигоран-
ня” працівника, недоліки в оплаті праці, тощо. Вказані
проблеми в повному обсязі відносяться і до праці
управлінського персоналу.

З метою вдосконалення процесу нормування
праці управлінського персоналу, при плануванні його
чисельності, слід враховувати інтенсивність праці пев-
ної категорії персоналу в конкретних виробничих умо-
вах. Наукою і практикою вироблені такі основні по-
казники для оцінки інтенсивності праці:

1) коефіцієнт зайнятості (завантаженості) актив-
ною роботою;

2) кількість виконуваних функцій;
3) темп праці;
4) ритм праці.
Коефіцієнт зайнятості (завантаженості) активною

роботою відображає ступінь зайнятості працівника
протягом робочого часу або „щільність робочого
часу”. Даний коефіцієнт дає можливість вимірювати
інтенсивність праці не лише за показниками викорис-
тання робочого часу або величиною перерв у трудо-
вому процесі, а й на основі аналізу структури зайня-
тості працівника. Разом з тим, коефіцієнт зайнятості
активною роботою, по суті, характеризує екстенсив-
ний фактор праці. Це свідчить про необхідність одно-
часного використання інших показників для більш
об’єктивної оцінки інтенсивності праці.
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Темп праці характеризує швидкість виконання тру-
дових операцій або частоту трудових рухів та дій в оди-
ницю часу, що відображує інтенсивність конкретної
праці, та визначається відношенням нормативного часу
операції, розрахованого за системою мікроелементно-
го нормування, до фактичного часу виконання. Вимі-
рювати його величину рекомендується шляхом прове-
дення хронометражу, кінозйомки трудового процесу та
його елементів. Однак визначення темпу праці праців-
ників управління не завжди можливе в наслідок різно-
маніття функцій, виконуваних управлінським персона-
лом вищої та середньої ланок управління.

Від темпу праці слід відрізняти ритмічний та не-
ритмічний характер праці. Якщо трудовий процес є
ритмічним, легко створюється автоматизм робочих дій,
що сприяє підвищенню якості виконуваних функцій,
зменшенню втомлюваності працівника.

У практиці нормування праці використовується
також такий показник як ступінь важкості праці. Згідно
до наказу №528 від 27.12.2001 „Про затвердження
Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідли-
вості та небезпечності факторів виробничого середо-
вища, важкості та напруженості трудового процесу”,
„важкість праці” — характеристика трудового проце-
су, що відображає переважне навантаження на опор-
но-руховий апарат і функціональні системи організ-
му, що забезпечують його діяльність. Важкість праці
характеризується фізичним динамічним навантажен-
ням, масою вантажу, що піднімається і переміщуєть-
ся, загальним числом стереотипних робочих рухів,
розміром статичного навантаження, робочою позою,
ступенем нахилу корпусу, переміщенням в просторі
[7]. Однак визначене трактування важкості праці більш

притаманне праці працівників робочих спеціальностей.
Разом з тим існує підхід, згідно з яким ступінь важ-
кості праці являє собою інтегральний показник, що
характеризує психофізіологічні, санітарно-гігієнічні,
естетичні, соціально-психологічні умови праці, а та-
кож режим праці і відпочинку. Відповідно до даного
визначення важкості праці на робочому місці всі умо-
ви виконання робіт можна підрозділити на шість кате-
горій (табл. 1).

Дослідження сутності ступеня складності робіт
за важкістю доводять, що фактично враховується
вплив умов праці на психіко-фізіологічний стан прац-
івника. Наведені категорії важкості праці визначають
оптимальні умови праці. Так, за рекомендаціями Цен-
трального науково-дослідного інституту, при проек-
туванні трудових процесів з метою забезпечення
оптимальної інтенсивності праці, при їх виконанні не-
обхідно забезпечувати умови праці, не вище за другу
категорію важкості. Третя категорія важкості праці
припустима за умови створення особливих режимів
праці та відпочинку [9].

Існує ряд методів, що характеризують і оціню-
ють важкість праці:

— калориметричний метод;
— інтегральний метод оцінки втоми;
— методи дослідження структури трудового про-

цесу по рухам і діям.
Калориметричний метод, заснований на прийня-

тих у фізіології праці способах вимірювання енерге-
тичних витрат організму в процесі трудової діяльності.
Він володіє певними перевагами для оцінки рівня інтен-
сивності праці, за допомогою порівняння його фак-
тичного і нормативного значень. Однак, даний метод

Таблиця 1
Класифікація робіт з їх важкістю [9]

Ступінь 
складності Характеристика  

комфортні  
роботи, що виконуються  в умовах, близьких до фізіологічного комфорту. При цьому 
фізичні і нервово-емоційні навантаження повністю відповідають  фізіологічним 
можливостям людини;  

відповідні роботи, що виконуються в сприятливих умовах праці, що не перевищують гранично 
допустимі  значення виробничих факторів; 

несприятливі  роботи, виконуємо в несприятливих умовах праці . Вони можуть бути усунені при 
поліпшенні  режиму праці  та відпочинку в даних умовах;  

шкідливі 
роботи характеризуються  деякими перед патологічними явищами і істотним 
зниженням працездатності, погіршенням точності і швидкості звичних робочих 
рухів, збільшенням  кількості помилок; 

екстремальні роботи, що виконуються в  несприятливих /екстремальних/  умовах праці, що 
призводять в  кінці робочого дня чи тижня до патологічного стану організму; 

неприпустимі виконання робіт призводить  до патологічних змін, що відмічаються незабаром після 
початку роботи, носять гострий і стійкий характер. 
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не дає точних даних про витрату життєвих сил (сто-
млення працівника) при трудовому процесі, де пере-
важають статичні навантаження, а також при розумо-
во і емоційно напруженій праці.

Інтегральний метод оцінки втоми, який дозволяє
встановлювати загальний для всіх робіт комплекс сто-
млення, заснований на характеристиках стану нерво-
вої системи, стабільності (рухливості), збудливості та
силі. Відношення інтегрального показника важкості
праці (в балах) до максимального фонду робочого часу
за зміну (480 хв.) характеризує коефіцієнт важкості,
максимальне значення якого при шостій категорії важ-
кості праці і восьмигодинній робочій зміні становить
0,125 балів/хв.; при п’ятій категорії — 0,123; четвертій
— 0,111; третій — 0,094; другій — 0,068; першій —
0,037 балів/хв. Операція або робота вважаються нор-
мальними, якщо питома важкість їх не перевищує 0,068
балів/хв. [10]. Для отримання інформації про ступінь,
прояви та фактори виробничого стомлення рекомендо-
вано методи соціологічних опитувань.

Для визначення важкості праці найбільш широко
використовуються методи дослідження структури тру-
дового процесу за рухами та діями. Основними засо-
бами одержання інформації є спостереження, виміри,
розрахунки. Головна перевага методу полягає в мож-
ливості визначення кількісного впливу кількох чин-
ників на тривалість виконуваної роботи. Однак даний
метод, як і попередній, більш придатний для робітників
або управлінців нижчої ланки управління.

Таким чином, серед методів оцінки важкості праці
для працівників, що виконують управлінські функції
вищої та середньої ланки найбільш придатним є інтег-
ральний метод оцінки втоми. Використання даного
методу дозволить визначити ступінь психіко-фізіоло-
гічного навантаження на працівника як за окремими
операціями, так і за загальним обсягом виконуваної
роботи за певний період часу без її розподілу на
окремі операції.

Разом із тим при нормуванні чисельності праців-
ників апарату управління рівень втоми працівників не
дозволяє безпосередньо встановлювати час, потрібний
для виконання певних операцій. Цю задачу можна ви-
рішити за допомогою оцінки напруженості праці. На-
пруженість управлінської праці характеризується емо-
ційним навантаженням на організм, що потребує пе-
реважної роботи мозку з отримання та переробки
інформації. До факторів, що характеризують напру-
женість праці, можна віднести: інтелектуальні, сен-
сорні, емоційні навантаження; ступінь монотонності на-
вантаження; режим праці. Важливими факторами, що
характеризують умови праці по напруженості трудо-
вого процесу, є наявність або відсутність ризику для
власного життя працівника, монотонність праці, а та-

кож фактична тривалість робочого дня та змінність
роботи. При тривалості робочого дня до 7 годин умо-
ви праці відносяться до оптимального класу, до 9 го-
дин — допустимі, більше 9 годин — напружені [6].

Найбільш легкою управлінською працею, прий-
нято вважати працю, що не потребує прийняття рішень.
Такі умови праці вважають оптимальними. До напру-
жених умов першого ступеню відносять працю, яка
пов’язана з вирішенням складних задач за відомими
алгоритмами або роботу з використанням декількох
інструкцій. До другого ступеню напруженості праці
відноситься творча діяльність, що потребує вирішен-
ня складних задач при відсутності очевидного алго-
ритму рішення.

Також критерієм напруженості праці є час, не-
обхідний для виконання роботи в даних організацій-
но-технічних умовах. Показником напруженості є
ставлення необхідного часу до встановленої норми.
Оптимальна напруженість норм досягається за умови
її встановлення на рівні необхідних витрат, тобто —
1,0. Однак це положення справедливе для моменту
встановлення норм і вимагає уточнення, при розгляді
даного співвідношення в динаміці. Чим більше відхи-
лення від наведеного співвідношення в будь-яку сто-
рону, тим нижча якість норм, більший діапазон їх на-
пруженості (отже, інтенсивності праці).

Складність даного підходу до розв’язання про-
блеми полягає у визначенні сутності та методики вста-
новлення необхідного часу. Умовою збереження
оптимальної напруженості норми є його перегляд у
той момент, коли розрив між нормою і необхідним
часом вийде за 5%-ву межу, тобто як тільки рівень
напруженості знизиться нижче 0,95. Тому пропонуєть-
ся два основних напрями обґрунтування норм праці
рівної напруженості при обґрунтуванні чисельності
персоналу:

— на стадії розробки норм: застосування розра-
хунково-аналітичного методу нормування та єдиних
вихідних трудових нормативів;

— на стадії впровадження та управління рівнем
напруженості норм: використання аналітично-дослід-
ницького методу.

Застосування даних методів нормування дозво-
лить забезпечити відповідність рівня фактичних вит-
рат робочого часу до необхідних.

Висновки. Практика використання нормативів
чисельності управлінців висунула ряд методичних
питань, від рішення яких залежить якість нормативної
бази та розширення сфери нормування праці. Одним
з таких питань є створення методики, в якій наряду з
математичними розрахунками нормативів чисельності
було враховано інтенсивність та важкість праці, що
максимально точно враховують конкретні умови праці
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та дозволить забезпечити рівну напруженість норм
управлінських працівників. Разом з тим, досягнення
рівної напруженості норм є актуальною та складною
проблемою. Для її вирішення окрім ефективного нор-
мативно-методичного нормування праці персоналу
підприємства також потрібні: висока кваліфікація
фахівців з праці; можливість комплексного проекту-
вання проектної технології, організації праці та вироб-
ництва; економічна і соціальна зацікавленість праців-
ників усіх категорій у високій якості норм праці.
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Чумаченко О. В., Шульгіна Т. С. Особливості
нормування управлінської праці

У статті досліджено особливості управлінської
праці в сучасних умовах та визначено напрямки вдос-
коналення нормування управлінської праці. Одним із
таких напрямів є створення методики в якій поруч із
математичними розрахунками нормативів чисельності
враховується інтенсивність та важкість праці, що мак-
симально точно враховують конкретні умови праці та
дозволить забезпечити рівну напруженість норм уп-
равлінських працівників.

Ключові слова: нормування, управлінська пра-
ця, інтенсивність, темп, важкість, напруженість праці.

Чумаченко Е. В., Шульгина Т. С. Особеннос-
ти нормирования управленческого труда

В статье исследованы особенности управленчес-
кого труда в современных условиях и определены
направления усовершенствования его нормирования.
Рекомендовано создание методики в которой наряду
с математическими расчетами нормативов численно-
сти были учтены интенсивность и тяжесть труда, кото-
рые максимально точно учитывают конкретные усло-
вия работы и позволяют обеспечить равную напряжен-
ность норм работников аппарата управления.

Ключевые слова: нормирование, управленческий
труд, интенсивность, темп, тяжесть, напряженность труда.

Chumachenko O. V., Shulgina T. S. Features
standardization of administrative work

The article explores the peculiarities of administrative
work in modern conditions in the sector and improve
standardization of administrative work. It was
recommended the method in which of norms along with
mathematical calculations were taken into account the
intensity and hardness of work. This gives the most
accurate account of the specific conditions and ensures
equal tension norms for management.

Key words: regulation, administrative work, intensity,
tempo, severity, intensity of labor.
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О. В. Гаращук, В. М. Матієнко, О. І. Щукін

Менеджмент інновацій

Вступ. Розвиток та поширення інноваційної діяль-
ності стає одним з найголовніших факторів підвищення
рівня конкурентоспроможності підприємств. Цей вид діяль-
ності пов’язаний із трансформацією ідей (як правило ре-
зультатів наукових досліджень та розробок або ж інших
науково-технічних досягнень) в новий або удосконалений
продукт, технологічний процес або соціальні послуги. На
сьогодні світовий ринок інновацій оцінюється спеціаліста-
ми приблизно в 300 млн дол. США, за прогнозами анал-
ітиків до 2011 р. він буде перевищувати 1 млрд дол. США,
оскільки щорічний приріст прогнозується на рівні 20 —
30 %. При цьому в центрах концентрації світових новітніх
технологій про Україну майже нічого не знають, ні як про
державу-засновницю радянської космонавтики, ні те, що
Україна займає четверте-п’яте місце в світі за кількістю
сертифікованих програмістів, окрім того Україна — піо-
нер у сфері інформаційних технологій у континентальній
Європі [1].

Що ж стримує розвиток та поширення іннова-
ційної діяльності в Україні?

Успіх інноваційної діяльності, як і провал знач-
ною мірою визначається формами її організації та спо-
собами фінансової підтримки. Джерелами фінансуван-
ня інноваційної діяльності можуть бути і власні кошти
підприємства — внутрішні джерела, і кошти інших
підприємств та організацій — зовнішні джерела.

Постановка завдання. В зв’язку з цим рівень
організації реструктуризації вітчизняних підприємств
був недостатньо оптимальним і визначався відсутні-
стю джерел фінансування, а завдяки цьому мав низь-
ковитратний вигляд.

Згідно даних, які наводить Світовий банк, еконо-
мічний спад в Україні вдвічі глибший, а його тривалість
— удвічі довша, ніж тривалість Великої депресії у Спо-
лучених Штатах.

В умовах такої економічної кризи, як показала прак-
тика, не підходять для масового застосування банкрут-
ство і ліквідація підприємств як способи реструктуризації.

За часів бурхливого розвитку нових технологій
виробництва та управління, конкуренції, появи знач-
ної кількості всебічної інформації на можливість до-
сягнення цілей підприємств суттєво впливає інновац-
ійний потенціал підприємства. Відомий американський
економіст Эдвард Демінг, якому японська промис-
ловість зобов’язана своїм народженням і всесвітнім
успіхом, виклав у книзі „Вихід із кризи” свою про-
граму управління корпорацією в умовах твердої кон-
куренції, коли успіх одних породжує складні пробле-

ми для інших. Суть цієї програми представлена у сфор-
мульованих Э.  Демінгом відомих 14 принципах, „вип-
ливати” за допомогою яких він призиває керівництво
компаній. Наведемо деякі з них для визначення необ-
хідності проведення змін в діяльності підприємства [5]:

— зробіть так, щоб прагнення до вдосконалю-
вання продукції стало постійним. Ваша кінцева мета
— стати конкурентноздатним, залишитися в бізнесі й
забезпечити робочі місця;

— постійно вдосконалюйте систему виробництва
й обслуговування, щоб підвищувати якість і продук-
тивність і в такий спосіб безупинно знижувати витрати;

— створіть систему підготовки кадрів на робо-
чих місцях;

— сформуйте систему ефективного управління;
— впровадьте програму підвищення кваліфікації

й самовдосконалення;
— зробіть так, щоб кожний співробітник компанії

брав участь у програмі перетворень.
Реалізація відзначених принципів прямо пов’яза-

на із формуванням ефективної системи інноваційного
управління підприємством, і може бути використана
при проведенні реконструкції в організації систем уп-
равління підприємствами, що дозволять йому функ-
ціонувати, уникаючи кризових ситуацій і займати ліди-
руючі позиції у своїй галузі.

Найбільший внесок, як відомо, у розвиток теорії інно-
вації належить, на думку фахівців, австрійському економ-
істові И. Шумпетеру, що розробив на початку століття влас-
ну теорію економічного розвитку. Він уважав, що основу
економічного росту становлять нововведення. Відповідно
до класифікації И. Шумпетера виділимо деякі поняття „но-
вовведення”, які розглядаються ним в роботі [6]:

— втілення нового для даної галузі промисло-
вості ще практично невідомого методу (способу) ви-
робництва;

— одержання нового джерела сировини або на-
півфабрикатів так само незалежно від того, чи існува-
ло це джерело колись, або вважався недоступним, або
його ще тільки стояло створити;

— проведення відповідної реорганізації, наприк-
лад забезпечення монопольного положення (за допо-
могою створення трестів) або підрив монопольного
положення іншого підприємства.

Досягнення цілей в процесі реструктуризації
підприємства буде залежати від здатності формування
ефективної системи інноваційного управління та від рівня
інноваційного потенціалу підприємства — його мож-
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ливості в досягненні поставлених інноваційних цілей.
Реалізація цих цілей у глобальних масштабах виступає
як засіб одержання досить високого прибутку в довго-
строковій перспективі, зміцнення, а потім і підвищення
конкурентних можливостей на ринку, рішення кризо-
вої проблеми й проблеми виживання в цілому, що і
переслідує ціль реструктуризації підприємства.

Чим вище рівень інноваційного потенціалу
підприємства, тим успішніше воно уникає можливих
кризових ситуацій. Інноваційний потенціал підприєм-
ства визначається як технічними факторами, так і
управлінськими. До них ставляться:

— сформований раніше рівень розвитку вироб-
ництва;

— стан механізму й системи управління;
— тип і орієнтація організаційної структури;
— тенденції економічної й інноваційної політики.
Оскільки для здійснення інноваційної діяльності

підприємству необхідні неабиякі кошти, а власні ресурси
досить обмежені, то для досягнення поставленої мети до-
сить часто запобігають саме до зовнішніх джерел фінан-
сування. Як вже зазначали зовнішні джерела — це кош-
ти інших підприємств і організацій, до їх числа відносять-
ся зацікавлені фінансово-промислові групи, різні фонди
(інвестиційні, інноваційні, венчурні), банківські установи,
органи місцевого самоврядування, уряд держави, при-
ватні особи і т. ін. На практиці ж, для більшості підприємств,
які займаються інноваційною діяльністю, фінансування
шляхом отримання банківських позик практично немож-
ливе за браком ліквідних активів для застави, або відсут-
ністю налагодженої комерційної діяльності, наприклад коли
продукт знаходиться в стадії розробки. Отримання коштів
від держави або місцевих органів самоврядування теж
досить складний та трудоємкий процес, адже механізм
стимулювання та фінансування інновацій на державному
рівні досить неврегульований, крім того, цей процес
ускладнює економічна нестабільність.

Результати. Як показує досвід розвинутих інозем-
них держав, одним із найефективніших засобів подолання
дефіциту інвестиційних ресурсів є венчурне (ризикове)
фінансування інновацій шляхом створення венчурних
фондів, які інвестують свої кошти насамперед купуючи акції
фірми-реципієнта. При цьому, зазначаємо, що перевага
віддається тим компаніям, акції яких не обертаються вільно
на фондовому ринку, а розподілені між акціонерами. Го-
ловною перевагою венчурного фінансування є те, що
об’єкту інвестицій не потрібно надавати заставу, крім того
йому не потрібно сплачувати інвестору відсотки, як у ви-
падку з банківським кредитом. Венчурний фонд (інвестор)
зацікавлений в високому котируванні акцій, оскільки ос-
новним доходом його засновників є курсова різниця між
купівлею та продажем акцій. Щоб сприяти зростанню кур-
сової вартості цінних паперів, венчурний фонд приймає
участь в управлінні підприємством та в консультуванні його
вищого керівництва. В особі венчурного фонду фірма-ре-
ципієнт отримує не тільки джерело фінансування, але й дос-
відченого професійного консультанта, який готовий розді-
лити з партнером весь його можливий фінансовий ризик.

З погляду венчурного інвестора, основні етапи
інвестування складаються з наступних:

Deal-flow — це початковий процес, що включає по-
шук та відбір компаній (search, screening і deal-flow) [2]. На
відміну від держав Заходу, де існує розвинута інфраструк-
тура, процес пошуку підходящих фірм досить складний.
Основними джерелами інформації про компанії, що розви-
ваються, в умовах України — преса, виставки, спеціалізо-
вані асоціації, бюлетені та брошури, що видаються органі-
заціями з підтримки бізнесу, вітчизняні та західні, особисті
контакти менеджерів венчурних фондів та компаній.

Незалежно від орієнтації та переваг венчурних
фондів, спільним критерієм оцінки для всіх них є
відповідь на єдине питання: чи здатна компанія (та бізнес,
в якому вона знаходиться) на швидкий розвиток? Фінан-
сові ризики венчурного інвестора може виправдати
лише відповідна винагорода, під якою розуміється при-
буток із вкладеного капіталу вище середнього рівня [2].

Друга стадія — due diligence — „вивчення” або
„спостереження” найдовша в венчурному фінансуванні,
вона може продовжуватися до півтора року, і, як пра-
вило, завершується прийняттям відповідного рішення
про вкладення інвестицій або відмові від них [2].

Вивченню піддаються всі аспекти стану компанії та
бізнесу. Як результат такого процесу, якщо приймається
рішення про інвестування, складається інвестиційна про-
позиція або меморандум (investment offer або
memorandum), де об’єднуються всі висновки та форму-
люється запит для інвестиційного комітету (investment
committee), який і виносить остаточне рішення.

Коли підготовча робота завершена і підприємець
(компанія) отримують необхідні інвестиції, наступає нова
стадія, яка носить назву „hands-on management” або
„hands-on support” [2]. Буквально це словосполучення
перекладається як „керувати (або допомагати) тримаю-
чи руку на пульсі”. Інвестору небайдуже як компанія
використовує надані ним кошти. Звичайно це не озна-
чає, що інвестор буде втручатися у всі фінансово-госпо-
дарські операції компанії. Представник інвестиційного
фонду, як правило інвестиційний менеджер, включаєть-
ся до складу Ради Директорів в якості невиконавчого
директора. Він присутній на регулярних засіданнях ради
та приймає участь в прийнятті стратегічних рішень.

Проведене Європейською асоціацією венчурно-
го капіталу вивчення дає наступну картину оцінки ролі
та значення венчурних інвесторів з боку власників
venture-backed компаній (компаній з венчурным ка-
питалом) — більшість з них зізнаються, що інвестори
привносять до бізнесу дещо більше ніж просто фінан-
си. Тільки 12% вважають, що їх інвестори являються
звичайними „менеджерами фонду”. А 52% вважають,
що вони дійсно являються „партнерами”[3].

Вихід компаній на біржу, іншими словами — пе-
ретворення її від закритої приватної фірми у відкриту
акціонерну компанію — один із шляхів виходу вен-
чурного інвестора з неї, заключна стадія процесу інве-
стування (exit). Звичайно існує кілька альтернатив, але
українська практика „виходу” венчурних інвесторів з
проінвестованих компаній остаточно ще не склалася.

Очевидно, що всі вищезазначені етапи венчурного
інвестування вимагають від компаній, яким необхідні інве-
стиції неабиякого вміння визвати зацікавленість у потен-
ційного інвестора. Насамперед, майбутня фірма-реципієнт
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повинна переконати венчурного інвестора в комерційно-
му успіху інноваційного продукту, який вона розробляє і
планує реалізовувати. Нажаль більшість українських вче-
них та винахідників, а також молода генерація інженерів,
настільки неадекватні ринку, що капіталістам простіше інве-
стувати кошти в ту ж торгівлю чи металургію — сфери,
де для них усе просто та зрозуміло [1]. Часто наші вчені
просто не мають відповіді на прості запитання: про який
продукт йде мова, в чому його конкурентні переваги, чому,
хто і скільки буде його купувати, хто основні конкуренти,
яка планується собівартість, що являється інтелектуаль-
ною власністю і кому вона належить і т.ін.

Інвестиційні проекти, які на сьогодні пропону-
ються в Україні, регіонах (навіть найкращі з них) ще
не готові до нормального комерційного, в тому числі
венчурного інвестування.

Залучення коштів для венчурного інвестування з
українських джерел надзвичайно ускладнене. Розгля-
даючи традиційні джерела, ми бачимо або дуже слаб-
кий розвиток цього сектора економіки, або несприят-
ливе законодавство і відсутність комерційного інтере-
су на тлі високого ризику. Але крім загальноекономіч-
них перепон на шляху пошуку фінансування інновацій-
ної діяльності, стають і такі, як наприклад проста еконо-
мічна необізнаність та неадекватність ринку.

При цьому слід зазначити, що нині ринок венчур-
ного капіталу в Україні знаходиться в стадії формування
та розвитку, маючи істотний потенціал до розширення.

Серед найбільших фондів та компаній, які функціо-
нують нині в Україні, можна назвати такі: Фонд прямих
інвестицій „Україна”, ним було проінвестовано 31 підприє-
мство на суму понад 22,5 млн дол. США, Ukrainian Growht
Funds (UGF) — інвестував близько 55 млн. дол. США у
75 українських компаній, також Black Sea Fund, компанії
„Euroventures Ukraine”, Техінвест та „Інеко” [4].

Висновки. Аналізуючи сучасну економічну си-
туацію можна сформулювати наступні передумови
розвитку венчурного фінансування в Україні, що обу-
мовлені історичними та ментальними особливостями
української нації: високий рівень освіти населення,
поєднання „духу” підприємництва та „розумного аван-
тюризму”, поєднання індивідуалізму з колективізмом
внаслідок злиття особливостей азіатської та європейсь-
ких культур, зростання кількості приватних малих та
середніх підприємств, високий кваліфікаційний рівень
трудових ресурсів на існуючих підприємствах.

Якщо загальноекономічну нестабільність доводиться
визнати як об’єктивну реальність, і вона, скоріше за все,
ще тривалий час буде знижувати в Україні ефективність
бізнесу загалом, то інші перешкоди можна подолати. Ефек-
тивним механізмом розвитку ринку венчурного капіталу в
Україні може стати створення інфраструктури на базі кон-
салтингових фірм, які надаватимуть послуги малим інно-
ваційним підприємствам у науково-технічній сфері. Це до-
помогло би розв’язати проблеми як суб’єктів так і об’єктів
венчурних відносин. Саме такими проблемами є:

— пошук джерела інформації про перспективні
проекти, що вимагають інвестицій;

— підвищення економічної обізнаності
підприємців;

— доведення технологічних розробок до стадії
продуктів, готових до комерціалізації;

— встановлення контактів між підприємцями та
інвесторами.

Підводячи підсумки вищесказаному про можливі
джерела створення фондів венчурного капіталу для
фінансування інноваційної діяльності підприємств, ду-
мається, що в доступному для огляду майбутньому про-
порція українських грошей у венчурному капіталі буде
неухильно рости. Банки найбільш підготовлені для цих
структур, а зміни в законодавстві дозволять пенсійним
фондам діяти як інвесторам венчурного капіталу. Ріст
страхових компаній і їхнє злиття може привести до ство-
рення ще одного джерела для венчурного капіталу.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день між
провідними суднобудівними державами світу (Німеч-
чина, Корея, Японія, Китай) існує жорстка конкурен-
ція. Україні, щоб посісти гідне місце на світовому рин-
ку поділу праці, найважливішим напрямом економіч-
ної політики держави має стати включення до програ-
ми довгострокового розвитку економіки напрямів
структурної перебудови суднобудівної галузі з орієнта-
цією на сучасні досягнення науково-технічного прогре-
су. Тому розроблення механізмів, що сприяли б роз-
витку підприємств суднобудівної галузі, є актуальним.

Аналіз останніх досліджень. Над проблемою
інноваційної політики держави працювали такі вчені
Я. А. Жаліло, В. П. Геєць, В. П. Семиноженко,
А. С. Гальчинський, але питання розвитку інновацій-
ної діяльності у суднобудуванні не розглядались.

Тому метою статті є розроблення рекомендацій
щодо реалізації інноваційної політики держави у суд-
нобудуванні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Не-
обхідність у збалансованій інноваційній політиці дер-
жави у галузі суднобудування та судноремонту, зу-
мовлена низкою причин, а саме:

— щоб успішно конкурувати з підприємствами
Європи й Азії, Україні необхідно оновлювати основні
потужності, доводячи їх, щонайменше, до рівня тех-
нологічного розвитку, який притаманний основним
світовим центрам машинобудування;

— рівень розвитку суднобудування як галузі про-
мисловості, що інтегрує у своїй продукції результати
діяльності великої кількості суміжних галузей націо-
нальної економіки, може впливати на рівень вимогли-
вості до технологічного рівня суміжних виробництв,
здійснюючи таким чином функцію мультиплікатора;

— швидка зміна вимог до якостей продукції суд-
нобудівних і судноремонтних підприємств у замов-
ників тягне за собою зростання попиту на судна, без-
печні для довкілля, які відповідають вимогам безпеки
мореплавства.

На нашу думку, тільки послідовна інноваційно-
інвестиційна політика держави може дозволити вітчиз-
няному суднобудуванню стати гідним конкурентом для
іноземних суднобудівних підприємств. За умови гло-
бальної інформатизації та постіндустріального напря-
му руху розвинутих держав, до числа яких прагне
приєднатися Україна, мета на побудову інноваційної
моделі економіки й інформаційного суспільства ви-
магає додання законодавчих зусиль на рівні реалізації

інноваційної стратегії соціально-економічної політики
держави; на рівні організаційних зусиль відповідних
органів держави та суб’єктів господарювання.

Реалізація першого рівня має здійснюватися че-
рез прогнози та програми соціально-економічного роз-
витку, у тому числі довгострокові. Концепцію науко-
во-технологічного та інноваційного розвитку Украї-
ни, які разом повинні утворити „каркас” державного
регулювання інноваційних процесів у країні. Крім того,
інноваційна стратегія має також продовжуватися та кон-
кретизуватися фактично через усі напрями соціально-
економічної політики.

На нашу думку, формування гнучкої системи дер-
жавної підтримки інноваційного розвитку можливе, зок-
рема, за рахунок утворення технологічних парків з ме-
тою створення та впровадження у виробництво новітніх
технологій. Але ця діяльність, безумовно, потребує
підтримки з боку держави, тому було б доцільним ство-
рити на базі функціонуючих науково-дослідних інсти-
тутів відповідний технологічний парк або парки. Так,
згідно з Законом України „Про спеціальний режим інно-
ваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.1999
№ 991-ХІV (в редакції від 12.01.2006), технологічний
парк (технопарк) — це юридична особа або група юри-
дичних осіб (далі — учасники технологічного парку),
що діють відповідно до договору про спільну діяльність
без створення юридичної особи та без об’єднання
вкладів з метою створення організаційних засад вико-
нання проектів технологічних парків з виробничого
впровадження наукоємних розробок, високих техно-
логій і забезпечення промислового випуску конкурен-
тоспроможної на світовому ринку продукції [1].

Значення технопарків полягає в тому, що вони
зможуть забезпечити розширення потенційних можли-
востей для формування економічно вигідних зв’язків
між різними суб’єктами діяльності; вони є ефективною
формою співробітництва науки та виробництва; у них
найкраще використовується одна з прогресивних форм
фінансування — венчурний капітал, розвивається
співробітництво підприємств і регіональних (місцевих)
органів, що стимулює розвиток економіки регіону.

Відповідно до ст. З Закону України „Про спе-
ціальний режим інноваційної діяльності технологічних
парків” з метою залучення інвестиційних коштів до
інноваційного процесу у технологічних парках вво-
диться спеціальний режим інвестиційної й інновацій-
ної діяльності на 15 років. Спеціальний режим такої
діяльності — це режим, який передбачає податкові,
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митні, фінансові пільги для суб’єктів, що реалізують
інвестиційні й інноваційні проекти в умовах технолог-
ічних парків, які створені та функціонують відповідно
до чинного законодавства України про технопарки.

В Україні створена та досить успішно функціонує
низка технологічних парків, зокрема Інститут електроз-
варки імені Є. О. Патона, Інститут монокристалів, Тех-
нологічний парк напівпровідникових технологій, опто-
електроніки та сенсорної техніки, Вуглемаш тощо. Тому
доцільно створити технологічний парк, який би впли-
вав на інноваційний рівень і у суднобудівній промисло-
вості. Це не виключає можливості створення, засну-
вання суднобудівними підприємствами власних науко-
во-технологічних потужностей, які в частині НДДКР
мають одержати спеціальний пільговий режим діяль-
ності. Крім того, створення технопарків у галузі судно-
будування можливе, оскільки з радянських часів на те-
риторії України залишилися науково-дослідні центри та
конструкторські бюро: Національний університет кораб-
лебудування, Академія наук суднобудування, Морське
інженерне бюро (м. Одеса), Одеська національна
морська академія, Одеській національний морський
інститут, Чорноморський науково-дослідний інститут тех-
нологій суднобудування (м. Севастополь) та ін. Форму-
вання технологічних парків на їх базі було б доцільним.

Пропонуємо створити на основі існуючих НДІ та
КБ технопарк суднобудування та судноремонту. Оск-
ільки основні наукові центри розташовані в одному
регіоні (в основному Південь країни), було б доціль-
ним наступне об’єднання технопарків у технополіс за
японською моделлю.

Об’єктивні ринкові вимоги до якості судноремон-
ту, конкурентоспроможності цих послуг, зокрема на
зовнішньому ринку, потребують концентрації капіталу
в галузі, аби забезпечити якість судноремонту на рівні
світових стандартів. Відповідно, слід вказати на такий
засіб державного регулювання, як ліцензування, що є
формою стимулювання суб’єктів господарювання
відповідного рівня. Інститут ліцензування — це інстру-
мент не лише допуску на ринок виробників, що ма-
ють необхідні технологічні умови для надання послуг
з ремонту суден, а й стимулювання підприємств, які
не мають таких можливостей.

Однією з найважливіших характеристик ліцен-
зування є те, що воно є засобом державного впливу
на господарську діяльність і використовується в цій
діяльності нарівні з іншими засобами державного ре-
гулювання економіки [2, с. 192].

Критеріями віднесення видів господарської діяль-
ності до тих, що підлягають ліцензуванню, є такі: соц-
іально-економічна роль і широке коло контингенту об-
слуговування; забезпечення економічної безпеки дер-
жави; життєво важлива роль для суспільства та ши-
роке коло контингенту обслуговування; значення для
життєдіяльності суспільства; підтримка на належному

рівні інтелектуального потенціалу суспільства; забез-
печення безпеки держави, чинник соціальної стабіль-
ності держави.

Об’єктивною причиною необхідності впроваджен-
ня ліцензування для надання судноремонтних послуг є
забезпечення безпеки держави (зокрема, економічної),
а також складність процесу ремонту суден. Така
діяльність потребує наявності спеціального обладнання
та контролю на кожному етапі ремонту. У більшості
випадків дрібні підприємства таких умов не мають, що
не може не позначатися на безпеці мореплавства.

На нашу думку, з метою підвищення безпеки мо-
реплавства, а також конкурентоспроможності вітчиз-
няного судноремонту та світовому ринку шляхом сти-
мулювання впровадження новітніх технологій необхі-
дним є активне впровадження ліцензування судноре-
монтних послуг.

Аби максимально ефективно використовувати
ліцензування як засіб державного регулювання суд-
нобудівної промисловості, слід, насамперед, диферен-
ціювати судноремонт за сутнісними технологічними
та видовими ознаками на заводський або доковий ре-
монт суден; та міжрейсовий (навігаційний) ремонт
суден, що знаходяться біля причалів порту або на рейді.

На нашу думку, у зв’язку з високим рівнем техно-
логічної складності всіх видів заводського або доково-
го ремонту здійснення кожного з них потребує одержан-
ня окремої ліцензії. Так званий ремонт у стінки не вима-
гає наявності спеціального обладнання та не є технолог-
ічно складним, тому цей вид ремонту можуть здійсню-
вати дрібні підприємства без отримання ліцензій. Такий
„безліцензійний” спосіб здійснення нескладних видів
ремонту може стати стимулюючим механізмом розвит-
ку дрібних і середніх судноремонтних підприємств,
оскільки дозволяє підприємствам одержати грошові кош-
ти за виконання подібних робіт; сприяє впровадженню
інновацій та розширенню можливостей виконувати більш
складні, а тому більш рентабельні види робіт.

Необхідно ретельно розробляти ліцензійні умови з
кожного виду судноремонту окремо, які б враховували
рівень технологічної складності робіт і мінімальні вимо-
ги до обладнання, що використовується, до кваліфікації
робітників, які виконують зазначені роботи, а також пе-
редбачали їх ув’язування із стандартами якості відповід-
них робіт. На сьогодні контроль за сертифікацією якості
судноремонтних послуг здійснюють відповідні міжна-
родні класифікаційні товариства, серед яких найбільш
поширеними на Україні є Морський регістр судноплав-
ства Російської Федерації, бюро Veritas, Український
морський і річковий регістр, американське бюро та ін.
Тому підвищення стандартів якості судноремонтних робіт
сприятиме зростанню їх конкурентоспроможності, а та-
кож може стати стимулом до інноваційного оновлення
існуючих основних фондів підприємств.

Оскільки програми розвитку суднобудівної про-
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мисловості, що пропонуються для запровадження, на
нашу думку, повинні бути розраховані на 5-10 років,
такі завищені стандарти можуть стати імпульсом для
впровадження та розвитку інновацій, а також постійно-
го вдосконалення якості послуг, що надаються,
оскільки у разі невідповідності стандартам ліцензія на
наступні 10 років може бути не одержана.

Ще одним засобом стимулювання інноваційної
діяльності і стимулювання реалізації продукції та по-
слуг підприємств суднобудівної промисловості є впро-
вадження механізмів лізингу у систему господарсь-
ких відносин суднобудування та судноремонту. Реал-
ізація цього положення передбачає комплекс засобів,
одним із яких має стати створення лізингової компанії,
що потребує відпрацювання системи засобів регулю-
вання та стимулювання лізингової діяльності.

На сьогодні для стимулювання галузі застосо-
вується лише відкриття окремих рахунків та оперу-
вання з авансовими платежами замовників, які не
підлягають безумовному списанню, використовують-
ся тільки на будування суден і не обкладаються подат-
ком на прибуток до здавання судна замовникам. Та-
кий стан державної підтримки галузі не можна назва-
ти перспективним. Галузь потребує, по-перше, повер-
нення пільг і гарантій, що існували; по-друге, поши-
рення такого правового режиму на судноремонт; по-
третє, впровадження нових, спрямованих не тільки на
пряму підтримку діяльності саме підприємств судно-
будівної промисловості, а й на стимулювання діяль-
ності їх контрагентів, суб’єктів інфраструктури суд-
нобудівного та судноремонтного ринку, за допомогою
яких підвищувалася б ефективність функціонування
галузі. До таких заходів можна віднести механізм
ліцензування судноремонтних послуг, запровадження
та стимулювання лізингу, створення технологічних
парків, стимулювання концентрації капіталу в галузі
шляхом створення холдингових компаній тощо.

У свій час створення вільних економічних зон
дозволило значно поліпшити стан підприємств на те-
риторії їх розташування [3, с. 25]. Запасні частини та
комплектуюче суднове обладнання виробляються за
кордоном, тому питання звільнення від сплати ввізно-
го мита та сплата ПДВ за ставкою 0 % набувають особ-
ливої актуальності. Зазначені пільги дозволяють зни-
зити собівартість судна, що будується, а також вико-
нання робіт із ремонту судна, тим самим підвищити
конкурентоспроможність продукції, що виробляється.
Оскільки більшість суднобудівників і судноремонтних
підприємств розташовані на територіях цільних еко-
номічних зон і територій пріоритетного розвитку (Оде-
са, Миколаїв), вважаємо скасування вільних еконо-
мічних зон недоцільним з точки зору галузевої пол-
ітики й економічної безпеки.

Висновок. Формування гнучкої системи державної
підтримки інноваційного розвитку можливе, зокрема, за

рахунок утворення технологічних парків з метою ство-
рення та впровадження у виробництво новітніх технологій.

З метою підвищення конкурентоспроможності
вітчизняного судноремонту та світовому ринку шля-
хом стимулювання впровадження новітніх технологій
необхідним є активне впровадження ліцензування суд-
норемонтних послуг.

Засобом стимулювання інноваційної діяльності,
стимулювання реалізації продукції та  послуг
підприємств суднобудівної промисловості є впровад-
ження механізмів лізингу у систему господарських
відносин суднобудування та судноремонту.
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Постановка проблеми в загальному вигляді.
Збільшення кількості випадків різкого підйому одних
компаній та раптового зникнення з ринку інших (дос-
татньо перспективних), поява не лише нових ринкових
позицій, а й зародження абсолютно нових необґрунто-
ваних суспільно-виробничих процесів усередині ком-
панії (самовідбір працівників, поява нових самозамі-
них посад (неофіційних), сучасні тенденції кардиналь-
ної зміни лінії поведінки за найменшої неузгодженності
та поява факторів професійної нетерпимості, наразі вик-
ликають жваву зацікавленість і з боку бізнес-середо-
вища, яке намагається ефективно функціонувати в умо-
вах невизначенності та постійного структурування хао-
су, і з боку науковців, які прагнуть пояснити такі фено-
менальні властивості економічного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-
ходячи з того, що поведінка є сукупністю дій та вчинків
[1, с. 992], а самоорганізація — мимовільний процес
створення, відтворення або удосконалення організації
складної динамічної системи, у ролі якої виступає су-
часне функціонуюче підприємство, то під поведінкою
підприємства, в процесі самоорганізації, варто розу-
міти його реакцію на збурювання внутрішнього або
подразнення зовнішнього середовища.

Вітчизняні науковці [2, с. 149] зазначають, що
поведінка виступає зовнішньою характеристикою си-
стеми, тобто характеризує відношення системи до на-
вколишнього середовища.

Наочним проявом поведінки підприємства є його
реакція, яка є відповіддю підприємства на будь-які вчин-
ки чи дії зовнішнього або внутрішнього середовища.
Якщо при цьому відбувається відтворення функцій чи
структури підприємства, тобто починають діяти певні
види зворотних зв’язків, задля забезпечення виживан-
ня в умовах дії нових факторів, то такий вид поведінки
підприємства є його адаптацією чи самоорганізацією.
Отже, спробуємо змоделювати такий вид поведінки
підприємства з урахуванням надходження до підприє-
мства інформації та виникнення через те певної ентропії.

Моделювання — є універсальним способом вив-
чення процесів та явищ реального світу [3, с. 15] і має
свою цільову спрямованність. Особливе значення воно
здобуває при дослідженні об’єктів, не досяжних пря-
мому спостереженню, зокрема до них можна віднести
й соціально-економічні явища усередині підприємства.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зауважимо, що незважаючи на

великий науковий доробок у сфері управління підприє-
мством у різних умовах господарювання, проблеми
поведінки підприємства під час його самоорганізації
як у теоретичному, так і в прикладному плані на сьо-
годні досліджено недостатньо.

Із загальної проблеми теоретико-методологічного
розуміння процесів самоорганізації слід виділяти
відсутність концептуальних засад самоорганізації підприє-
мства та моделей його поведінки у таких умовах.

Постановка завдання. Отже, основною метою
даного дослідження є моделювання поведінки підприєм-
ства під час протікання самоорганізаційних процесів на
ньому, розмежування складових частин такої поведінки,
а також наочний доказ взаємозв’язку між процесами са-
моорганізації й еволюційного розвитку підприємства.

Виклад основного матеріалу. Беручи за теоре-
тичну основу концепцію спіралей розвитку, що змен-
шують свій радіус з кожним  новим витком
Р. Ф. Абдєєва [4, с. 105-109] та принципи розвитку
абстактної суспільної системи, запропоновані
Д. К. Чистіліним [5, с. 11], розробимо модель повед-
інки підприємства у процесі його самоорганізації.

Головна ідея моделі поведінки підприємства у про-
цесі самоорганізації полягає у твердженні, що явища
розвитку в цілому можна розглядати як боротьбу двох
протилежних тенденцій — організації і дезорганізації
[4, с. 106]. При цьому процес розвитку, що починається
з максимальної дезорганізації, може бути описаний як
процес нагромадження інформації. Таку ситуацію мож-
на відобразити у вигляді взаємодоповнюваності ентропії
та інформованності підприємства (рис. 1).

Наразі під ентропією розуміють міру дезоргані-
зації системи будь-якої природи [1, с. 352]. Ця міра
простирається від максимальної ентропії (Е = 1), тоб-
то хаосу та повної невизначеності, до зникнення ент-
ропії (Е = 0), що відповідає найвищому рівню орган-
ізації та порядку.

Щодо інформації, то вона є властивістю матеріаль-
них об’єктів і процесів зберігати і породжувати певний
стан, який у різних речовинно-енергетичних формах
може бути переданий від обного об’єкту іншому
[1, с. 504]. Тому при дослідженні поведінки підприєм-
ства під час самоорганізації, варто вести мову не про
інформацію, як розрізнену сукупність відомостей про
події та вчинки, а про інформованність — володіння інфор-
мацією, обізнанність можливостей її використання. Отже,
якщо ентропія є мірою невизначенності, то інформо-
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ванність виступає мірою визначенності при прийманні
тих чи інших управлінських рішень. Інформованність й
ентропія пов’язані, тому що вони характеризують реаль-
ну діяльність підприємства з огляду упорядкованості і
хаосу, причому інформованність є мірою упорядкова-
ності, а ентропія — мірою безладдя; одне дорівнює іншо-
му, узятому зі зворотним знаком. Ентропія та інформо-
ванність виступають відображенням двох протилежних
тенденцій у процесах самоорганізації підприємства.

Отже, поведінку підприємства під час самооргані-
зації доцільно розглядати в одній площині з поняттями ен-
тропії та інформованності, що накопичуються усередині
підприємства та реалізуються за допомогою досягнутого
рівня організації або дезорганізації підприємства (рис. 1).

З рис. 1 видно, що організуючі та дезорганізуючі
фактори одночасно виступають як активатори ентропії
й інформованності та як доповнювачі сутнісного зна-
чення підприємства до його контурної цілісної форми
функціонування (А, В, С, D).

Тобто ці фактори певним чином урівноважують один
одного, нейтралізуючи взаємні негативні прояви, зали-
шаючи підприємство у стані дінамічної рівноваги. Взає-
мозв’язок проявів цих факторів (ентропії та інформован-
ності) можна запропонувати у вигляді формули 1.

I + E = 1 (const) (1)
Формула вказує на те, що ентропія підприємства,

що самоорганізується, зменшується за цілеспрямова-
ного внесення інформації — забезпеченні інформован-
ності, тобто ефективних управлінських дій.

Отже, для моделювання поведінки піприємства слід
більш детальніше зупинитися на цих факторах (табл. 1).
Зокрема, задоволенність працею, на перший погляд, —
лише суб’єктивна оцінка успішності професійної діяль-
ності, індивідуально-психологічні установки людини

відносно обсягу та якості виконуваної роботи. Але, якщо
людина зацікавлена та задоволена результатами своєї праці,
то це виступає певним резервом її подальшої ефективної
діяльності, потужним організаційним фактором. Бо заці-
кавілений працівник прикладає нових зусиль, індивіду-
ально накопичує та перероблює нову інформацію, тобто
відбуваюєься прискорення його професійного розвитку,
відпрацьовуються нові ідеї, виникають нові знахідки, так
звані осяяння, що „стрибками” чіткіше вимальовують ар-
хітектуру створюваного об’єкта, що привносить до за-
гальної справи нові позитивні добутки. Отже якісний стри-
бок (закручування спіралі розвитку догори) настає в ре-
зультаті кількісного зростання розмаїтості.

Зауважимо, що характер означених факторів
може бути раптово змінений залежно від обгрунтов-
ності управлінських дій. Вдале маніпулювання орга-
нізаційними та дезорганізаційними факторами здатне
змінити напрями самоорганізації підприємства та,
відповідно, його лінію поведінки.

Таким чином, модель поведінки підприємства під
час самоорганізації відобразимо в системі координат три-
вимірного простору, у якому дезорганізація підприємства
при збільшенні інформованності убуває (зменшується ра-
діус спиралі) до центру (до осі моделі), що одночасно
означає зростання рівня організації підприємства.

Відокремлемо основні стани функціонування
підприємства, означимо їх як Х0, Х1, Х2, Х3.

Х0 — вкрай нерівноважний стан (вкрай дезорга-
нізований);

Х1 — мінімально організований стан;
Х2 — організований стан унаслідок накопичення

інформації; (накопичення інформації може призводи-
ти як до організації, так і до дезорганізації)

Х3 — максимально організований стан.

Рис. 1. Взаємодоповнювання ентропії (Е) й інформованності (І) підприємства
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Означимо інтервали часу між цими станами
підприємства як t1, t2, t3, а вектор розвитку (прогрес-
су), досягнутого за цей час буде виражений ефектив-
ністю діяльності підприємства — D0, D1, D2 (рис. 2).

При чому, t→ min; t1 ∈ [Х0;Х1]; t2 ∈ [Х1;Х2]; t3 ∈
[Х2;Х3];

D→ max; D0
⊆ D1

⊆ D2.
Зазначимо, що t→ min, а не t→ const, наприклад, бо

інтервали часу, необхідні для адаптації на новому рівні роз-
витку з кожним разом повинні зменшуватися, виходячи з
того, що підприємство на кожному новому етапі адаптації
здобуває новий досвід, накопичує інформацію, тобто змен-
шує ентропію усередіні себе. Тобто через власний досвід

та масштаби діяльності підприємству необхідно менше часу
для прилаштування до нових умов функцонування.

Структуруємо означені чотири стани підприєм-
ства в хронологічному порядку, відображаючи їх у
вигляді трьох сполучених витків спиралі, кожен з яких
має різний радіус (рис. 3).

Це відбувається унаслідок накопичення досвіду
функціонування на підприємстві: кожен наступний
інтервал часу буде коротшим за попередній, а ефек-
тивність діяльності підприємства для даного його ста-
ну вище (більше) за попередню.

На рис. 3 поведінка підприємства під час самоор-
ганізації представлена у вигляді пунктирної лінії, що

Таблиця 1
Організаційні та дезорганізаційні фактори, що сприяють самоорганізації

Організаційні фактори Дезорганізаційні фактори  
Інформація 

Наявність міжпідроздільної інформаційної  
інфрастуктури, яка забезпечує своєчасність, 
структурованість  та ціліспрямованність інфор-
мації. 

Перекручування даних, подій, результатів, прогно-
зів. Блокування інформаційно-управляючих потоків 
підприємства. 

Цільова орієнтація 
Чітка цільова орієнтація діяльності підроз-

ділів та органів управління підприємством. 
Неправильний підхід до місії  підприємства і як на-

слідок — вибір неправильних цілей, задач або відсут-
ність  системи цілей і задач. 

Управлінські рішення 
Управлінські рішення – результат зважених 

дій керівництва та працівників. 
Прийняття рішень на основі дезінформації, необ-

ґрунтованих і несвоєчасних даних. 
Задоволенність працею 

Постійне безперервне професійне зростання 
працівників  та як наслідок – отримання позити-
вного добутку підприємства. 

Обтяження працею, відсутність стимулів подаль-
шої праці , нестабільні обсяги виробництва, неякісна 
виготовляєма продукція 

Організаційна структура підприємства 
Виконуються лише необхідні, несвоєчасні 

види робіт. 
Підвищення якості взаємодії  підрозділів че-

рез вільний доступ інформації  як на горизонта-
льних, так і на вертикальних рівнях управління. 

Свідоме неякісне і несвоєчасне виконання праців-
ником своїх посадових обов'язків. Дисбаланс між зада-
чами, обов'язками, правами і відповідальністю .  

Порушення або руйнування зв'язків між структур-
ними, підрозділами організації. 

Ізоляція керівника, лідера від виробничого процесу.  
Кадрова політика 

Наявність єдиного колективу підприємства 
(або оптимальне його формування). 

Займання посад непрофесійними, недотепними  
фахівцями, керівниками. 

Зневага до людського капіталу підприємства. 
Матеріальна забезпеченність 

Обґрунтованість та цільова спрямованість 
використаня матеріальних ресурсів на означені 
цілі, задачі. 

Ресурсна ізоляція підприємства, його підрозділів. 
Слабке ресурсне забезпечення прийнятих управлінських 
рішень. "Прикрашання" інформації щодо матеріальної 
забезпеченності в  процесі підготовки і прийняття рішень . 

Характер  отриманих результатів 
Наявність (або чіткість) критеріїв, за якими 

здійснюється оцінювання ефективності  
діяльності підприємства. 

Заміна практичних справ і результатів  імітацією ді-
яльності.  
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спрямована спіралевидно, при чому спіраль звужує-
ться догори. У якості геометричного відображення лінії
поведінки підприємства обрана спіраль, бо саме ця фігу-
ра найяскравіше відображає здатність підприємства до
розвитку (вектор D), дає можливість відобразити біфур-
каційний вплив збурюючих факторів (роздвоєння та
накладання одну на одну ліній поведінки) та час зна-
ходження на одному витку спіралі (t) (довжина вітка).

На рис. 3 у1 та у2 — це фактори, що змушують
підприємство певним чином змінювати свою поведінку
(змінювати сферу діяльності, виготовляєму продукцію,
ринки збуту та інш.). При чому з рис. 3 наочно видно,
що після дії факторів у1 та у2 підприємство, так би мови-
ти, прилаштовується до випробуваних змін та починає
діяти у новій для себе сфері, але у тому ж напряму, при-
тримуючись існуючих ціннісних орієнтирів, створюючи
тим самим петлю своєї історії функціонування. Створе-
на з лінії поведінки петля — відображає певний стан
підприємства, який залежить від життєвого циклу само-
го підприємства та життєвого циклу виготовляємої ним
продукції. Тривалість (загальна дліна) цієї петлі залежить
від правильності обраної стратегічної лінії поведінки,
оптимальності займаного ринкового сегменту, резерв-
них можливостей підприємства та доцільності підприєм-
ства лишатися на цій петлі свого розвитку.

Отже, накладаючи один виток на інший і по-
єднуючи сусідні витки, одержимо спіраль, що зву-
жується догори (рис. 4). На рис. 4 єдина лінія пове-
дінки підприємства під час самоорганізації зображена
як вигнутий відрізок Х ́Х . Цей відрізок проходить че-
рез точки накладання ліній поведінки (місця зарод-
ження петлі) та утворює таким чином дотичну, що
об’єднує адаптаційні та біфуркаційні періоди поведін-
ки підприємства. На рис. 4 ці періоди мають схема-
тично-обмежений, усічений характер, більш наочно
періоди адаптації та біфуркації у поведінці підприєм-
ства під час самоорганізації зображено на рис. 5 та 6.

На рис. 5 зображена складова частина моделі
поведінки підприємства під час самоорганізації — пе-

ріод адаптації підприємства після випробовування на
собі будь-яких збурюваних дій. Із рисунку видно, що
основна сутність та головні характеристики підприє-
мства не зміються (Х0 залишився Х0), але його пове-
дінка здобуває певних відмітних рис (Х ́0 ).

Таким чином, поєднуючи окремі схематично
розгнянуті складові частини поведінки підприємства
під час самоорганізації, розробимо аксонометричну
модель поведінки підприємства у процесі його само-
організації у форматі 3D. Аксонометричний вид мо-
делі поведінки підприємства обраний через здатність
такого виду моделі до великої наочності без викорис-
тання спеціалізованих графічних програм.

Для побудови аксонометричної моделі просторо-
вої фігури слід обрати три взаємно перпендикулярні осі
0XYZ та спроектувати на площину креслення дану фігу-

Рис. 2. Зсув на єдину площину станів підприємства, інтервалів часу між ними та векторів розвитку
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Рис. 3. Спіралевидне уявлення зміни лінії поведінки
підприємства під час самоорганізації

 

Х0 

Х1 

Х2 

у2 

у1 

t1 

t2 

t3 

D0

D1

D2 



201
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

Рис. 6. Аксонометрична модель поведінки підприємства у процесі самоорганізації

Г. С. Ліхоносова

ру з відповідним масштабом. Якщо X, Y, Z — довжи-
ни трьох відрізків у фігурі, то аксонометричні проекції
цих відрізків, рівнобіжні аксонометричним вісям, бу-
дуть мати довжини х, у, z. Відношення довжин x/X = l
x, y/Y = l y, z/Z =l z називають показниками перекручу-

Рис. 4. Процес побудови єдиної лінії поведінки
(накладання сусідних витків спіралі)
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Рис. 5. Період адаптації підприємства
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вання [6, с. 79]. У моделі поведінки підприємства —
це відповідні фактори впливу на її напрями, означені
конкретними величинами, які будуть визначені окремо.

Виходячи з того, що проекція лінії поведінки
підприємства не може буди повністю рівнобіжною ні
однієї з координатних осей, то завжди лишатимуться
перекручування відрізків відносно координатних осей.
У нашому випадку, це перекручування буде різним за
всіма трьома віосями, тобто модель поведінки підпри-
ємства є триметричною проекцією.

Отже, використовуючи запропоновані поняття та
основні принципи моделювання, представимо поведін-
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ку підприємства у процесі самоорганізаціх у вигляді ак-
сонометричної тривимірної моделі (рис. 6). На осі абс-
цес відображений рівень досягнутого розвитку (резуль-
тат самоорганізації), по осі ординат — розвертка петель
адаптації та біфуркаційний переход з часовим лагом, по
осі z — показані вищезазначені петлі в 2D форматі.

Сама спіраль, по суті, — це траєкторія розвитку
підприємства у часі. Витки розвитку відображають повто-
рювану циклічність процесу, але на більш організовано-
му рівні. Проекція витків спирали на площину і радіус
видалення від осі ефективності показують організаційну
упорядкованність на підприємстві для кожного окремого
його стану. Послідовне зменшення радіуса від витка до
витка показує процес зменшення впливу дезорганізацій-
них факторів (ентропії) і збільшення організаційної упо-
рядкованності підприємства, що виявляє суть і динаміку
процесу розвитку як результату самоорганізації.

На рисунку це означено зміною типів ліній, що ви-
користовуються для проекції: початок адаптації на ново-
му рівні позначений трьома лініями, по його закінченню
та випробовуванні біфуркаційного впливу (роздвоєння,
виникнення нової петлі), підприємство знову переходить
до етапу адаптації (здобуваючи новий рівень власної діяль-
ності), що схематично позначено овалом із тих самих
трьох ліній. Після адаптації на даному етапі, поведінка
підприємства має схематичний вигляд овалу, але вже з
двох ліній (стає більш прозорою та досконалою). Про-
цес повторюється кілька разів доти, доки не буде означе-
но однією лінією. Це вказує на те, що поведінка підприє-
мства стала більш гнучкою, сприйнятливої до управлі-
нських дій, такою, що піддається корегуванню, тобто про-
цеси самоорганізації формують здатність підприємства
миттєво реагувати на управлінські імпульси.

Висновки з дослідження й перспективи по-
дальших розвідок у цьому напрямку. Таким чи-
ном, у дослідженні змодельовано поведінку підприє-
мства під час самоорганізації, яка предсталена у три-
вимірному просторі, у вигляді спіралі, що звужується
догори, навколо осі, що відображає економічну ефек-
тивність як кількісне вираження результату самоорга-
нізації. Зазначимо, що при зміні стану підприємства
(його організаційної упорядкованності) — змінюється
і його поведінка. Практичним відображенням цих змін
є результат самоорганізації, що виявляється у зміні
ефективності функціонування. Тому ефективність
самоорганізаційних дій підприємства, а також показ-
ники відхилень у моделі поведінки стануть предметом
подальших досліджень.
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Успішне функціонування підприємств і досягнен-
ня стратегічних переваг в умовах конкуренції знач-
ною мірою залежать від результативності їхньої інно-
ваційної діяльності. У свою чергу, результативність
інноваційної діяльності підприємств визначається,
насамперед, наявністю необхідних внутрішніх і
зовнішніх джерел фінансування інновацій, можливі-
стю їхньої швидкої мобілізації, зацікавленістю інвес-
тора в підтримці інноваційного розвитку [1, с. 77].

Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку
підприємств залежить від специфічних особливостей
інвестицій, таких як тривалий період окупності при
реалізації інновацій, підвищений ризик реалізації, не-
рівномірність надходження доходів від здійснення інве-
стицій. Урахування цих особливостей і зміна умов фун-
кціонування підприємств визначають важливість подаль-
шого вдосконалення принципів, форм, методів та
пошуку джерел інвестиційної підтримки інноваційної
діяльності підприємств. Тому виникає необхідність у
формуванні нових наукових підходів до інвестиційної
підтримки інновацій і розробки практичних основ для
їхньої реалізації, що визначає актуальність теми дослід-
ження та її практичну значущість [1, с. 78 — 79].

Проблематиці інноваційно-інвестиційної діяльності
приділяють велику увагу і зарубіжними, і вітчизняними
вченими. На сьогоднішній день існує значна кількість
робіт, присвячених різним аспектам інноваційно-інвес-
тиційної діяльності. У їхньому числі роботи таких вчених
і фахівців, як О. Амоша, І. Ансофф, С. Аптекар, Ю. Ба-
жал, І. Бланк, С. Брудник, А. Гальчинський, А. Голу-
бенко, В. Жуков, В. Ковальов,  Б. Койлі, Л. Кузьмінок,
Д. Норкотт, Т. Овчаренко, А. Пригожин, Т. Райс, П. Ро-
гожин, З. Румянцева, О. Савчук, Б. Санто, Н. Соломатін,
А. Сухоруков, П. Харів, В. Хобта, Й. Шумпетер та інших,
у яких досліджуються види інвестицій і інновацій, фінан-
сові інструменти, фінансові ринки, методика оцінюван-
ня інвестиційних проектів тощо [2, с. 38 — 39].

Однак, у відомих працях учених відсутні підходи до
побудови цілісної системи управління підприємствами в
умовах інноваційно-інвестиційної діяльності. На більшості
підприємств структури управління не адаптовані до вирі-
шення складних завдань інноваційно-інвестиційної діяль-
ності. Управління здійснюється без урахування факторів
ризику і невизначеності зовнішнього і внутрішнього се-
редовища підприємства. Як правило, це управління зво-
диться до так званого ретроспективного управління на ос-
нові порівняння фактично досягнутих і запланованих по-
казників. Усе це призводить до того, що ряд нововведень
закінчуються комерційними невдачами. Численні дослід-
ження вказують на важливість ефективного управління
інноваційним проектом на всіх його стадіях, застосуван-
ня унікальних організаційних форм інноваційного менед-
жменту, що найбільш відповідають умовам і характеру
інноваційно-інвестиційної діяльності [2, с. 41 — 43].

Усе вищезазнечене підтверджує особливу увагу
до проблеми управління інноваційно-інвестиційною
діяльністю на підприємствах України та її надзвичай-
ну актуальність.

Аналіз розвитку інноваційно-інвестиційних про-
цесів в Україні дозволив встановити наступне. Упро-
довж останніх років лише незначна частина
підприємств України здійснювала інновації. Основним
напрямом інноваційної діяльності залишається прид-
бання нових засобів виробництва. Пріоритетним дже-
релом інвестування інновацій залишаються власні кош-
ти підприємств та отримані кредити. Діюча система
оподаткування не стимулює довгострокові накопичення
підприємств, що дозволило б останнім реалізувати
інноваційні проекти. Українська інноваційна сфера ще
не стала привабливою також для іноземних інвесторів.

Однак незважаючи на незначні масштаби інно-
ваційної діяльності, її позитивний вплив на економічні
показники роботи підприємств є очевидними та без-
перечними. Більшість підприємств, які впроваджува-
ли інновації, одержали приріст продукції, підвищили
її конкурентноздатність, розширили ринки збуту, оно-
вили асортимент виробів, знизили матеріало- і енер-
гоємність виробництва [5, с. 123 — 125].

Інноваційно-інвестиційну діяльність підприємства
необхідно розглядати як складну динамічну стохастичну
систему, що складається з різних за своєю природою
процесів та у загальному випадку включає: інновацій-
ний процес (НДДКР або пошук відповідних нововве-
день; кількісні, якісні та структурні перетворення); про-
цеси організаційно-економічного, інвестиційного та
соціокультурного забезпечення нововведень [3, с. 83].

Зазначимо, що незважаючи на зростання інвес-
тицій, організаційні структури управління підприєм-
ствами зазвичай не пристосовані до вирішення зав-
дань інноваційно-інвестиційної діяльності. У більшості
випадків — це застарілі лінійно-функціональні струк-
тури, що не відповідають складним сучасним умовам
господарювання. Підсумком цього стає зниження
ефективності управління інноваційно-інвестиційною
діяльністю підприємства.

Оскільки інноваційна діяльність підприємств є
прогресивною формою їх розвитку, яка дозволяє до-
сягти довгострокових конкурентних переваг, підвищи-
ти науково-технічний рівень виробництва та ефек-
тивність використання ресурсів підприємства, уважає-
мо за доцільне запропонувати комплекс заходів, спря-
мованих на активізацію та більш ефективне управлін-
ня інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств:

І. Основним із ключових заходів при цьому мож-
на вважати пошук та оцінку можливостей інвестицій-
ної підтримки інновацій. Наявність власних коштів
підприємства, доступ до джерел інвестиційних ресурсів
для фінансування інновацій, наявність і зацікавленість
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інвесторів у реалізації інновацій є найважливішими фак-
торами успіху в інноваційному розвитку підприємства.

Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності
підприємств залежить від специфіки об’єкта інвесту-
вання — інновації. За оцінками фахівців норма прибут-
ку для підприємств, що виконують дослідження і нау-
кові розробки, складає в середньому 20-30 %. Норма
прибутку від інвестицій в інновації для всього суспіль-
ства в цілому значно вище завдяки зовнішнім ефектам
і складає в середньому від 30 % до 80%, а може досяг-
ти і 400% для окремих інвестицій, що характеризує інве-
стиції в інновації як високоприбуткові [4, с. 91 — 92].

 Незважаючи на значний потенційний прибуток від
реалізації інновацій інвестування інноваційної діяльності
підприємств є досить проблематичним. У першу чер-
гу це пов’язано із самою специфікою інноваційної
діяльності. Сутність і специфіка інноваційної діяльності
визначають особливості інвестицій, вкладених в інно-
ваційний розвиток підприємств. Для таких інвестицій
характерний більш тривалий період окупності; висо-
кий ризик, пов’язаний з невизначеністю кінцевого
результату реалізації інновацій.

Окрім того, інвестиції в інноваційну діяльність
підприємств не забезпечують стабільності надходження
доходів від їхнього здійснення, а також потребують вели-
ких одноразових капітальних вкладень. Однак можливість
одержання значно вищої норми прибутку порівняно з інве-
стуванням інших видів та сфер діяльності може компен-
сувати високий ризик інвестицій в інновації [6, с. 106].

ІІ. Не менш важливим заходом на шляху досяг-
нення високого рівня управління інноваційно-інвести-
ційними процесами на макро- та мікрорівні є держав-
на підтримка інноваційно-інвестиційного напрямку
діяльності підприємств.

Аналіз чинного законодавства щодо регулюван-
ня і інноваційної, і інвестиційної діяльності вітчизня-
них підприємств підтверджує, що в Україні концепту-
ально не визначено результати інвестування як об’єкт
регулювання і не забезпечено на достатньому рівні
методичної основи для конструктивного регулювання
результатів інвестування. Фактично загальне та спе-
ціальне інвестиційне законодавство регламентує умо-
ви і порядок: вкладення і залучення інвестиційних ре-
сурсів; оподаткування суб’єктів інвестування і отри-
мання ними податкових пільг; припинення інвестицій-
ної діяльності. Відтак, існують значні проґалини в за-
конодавстві, де прийняття менш важливих актів випе-
реджує вихід більш важливих [6, с. 108].

Отже, управління інноваційно-інвестиційною діяль-
ністю на макрорівні відбувається безсистемно і за відсут-
ністю комплексної оцінки результатів впливу прийня-
тих актів на інвестиційні процеси і розвиток економіки.

ІІІ. Можливості підприємств у здійсненні іннова-
ційної діяльності істотно розрізняються, оскільки вони
залежать від кількісних та якісних характеристик інно-
ваційного потенціалу підприємства, його відповідності
обраному стратегічному напрямку інноваційного роз-
витку, перспектив реалізації інновацій в конкретних еко-
номічних умовах. Тому, одним із пріоритетних заходів,
спрямованих на активізацію інноваційно-інвестиційної

діяльності підприємств, є оцінка реальної спроможності,
можливості та готовності підприємства до інвестуван-
ня процесу реалізації інновацій.

Спроможність підприємства до інноваційного роз-
витку обумовлюється інноваційним потенціалом
підприємства, тобто його здатністю реалізовувати інно-
вації у межах обраного стратегічного напрямку роз-
витку. Можливість здійснювати інноваційну діяльність
визначається потенційною спроможністю підприємства
до інноваційного розвитку та сукупністю умов, що спри-
яють чи, навпаки, перешкоджають реалізації інновацій.
Готовність підприємства до здійснення інноваційної
діяльності визначається спроможністю до інноваційно-
го розвитку і можливістю його реалізації, а також наяв-
ністю спонукального мотиву до реалізації інновацій,
який може бути охарактеризований як сприйнятливість
підприємства до інновацій [6, с. 110 — 112].

Аналіз спроможності, можливості й готовності
підприємства до інноваційного розвитку повинен
здійснюватися з урахуванням стратегічного напрямку
діяльності підприємства, який визначається конкрет-
ними економічними обставинами, інвестиційними мож-
ливостями та цілями підприємства щодо окремих про-
дуктів, ринків, конкурентів і т. ін.

 Після того, як визначено бажаний напрямок інно-
ваційного розвитку підприємства, необхідно проанал-
ізувати, наскільки можливості інноваційного потенці-
алу підприємства відповідають обраному стратегічно-
му напрямку. Це дозволить оцінити спроможність
підприємства до інноваційного розвитку, а також особ-
ливості його сприйнятливості до реалізації інновацій.

Урахування ряду умов, що сприяють чи перешкод-
жають впровадженню інновацій (економічних, ресурсних,
факторів державного регулювання, соціальних, ринкових,
міжнародних тощо), та аналіз цих факторів дозволяє оці-
нити наявність умов, що визначають можливості підприє-
мства в здійсненні інноваційної діяльності [7, с. 63 — 64].

Готовність підприємства до інноваційного розвитку
може бути охарактеризована як сприйнятливість підприєм-
ства до інновацій, яка визначається різними факторами,
основними з яких є характеристики організаційної струк-
тури, особистісно-психологічні характеристики членів
колективу, характеристики зовнішнього оточення та внут-
рішньоорганізаційних зв’язків підприємства.

З огляду на надзвичайну важливість інвестицій-
ної складової інноваційного процесу на підприємствах
доцільним виявляється формування інноваційно-інве-
стиційної стратегії, під якою доцільно розуміти фор-
мування на довгостроковій основі принципових на-
прямків інноваційної діяльності підприємства із ура-
хуванням найбільш ефективних варіантів їхньої інвес-
тиційної підтримки. Реалізація інноваційно-інвестицій-
ної стратегії повинна передбачати оцінку результатив-
ності інвестування в інновації, яка б базувалася на
аналізі показників ефективності інвестицій.

Таким чином, ефективне управління інновацій-
но-інвестиційною діяльністю підприємств є одним з
найбільш перспективних напрямків розвитку
підприємств в сучасних умовах господарювання.

Можливості інвестування інноваційної діяльності
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підприємств залежать від специфіки об’єкта інвестуван-
ня. Особливості інвестування інновацій залежать від етапів
інноваційного процесу підприємства, рівня значущості
інновації, очікуваного ефекту від її реалізації, масштабу
здійснення інновацій. Ці фактори визначають вибір потен-
ційних інвесторів і джерел інвестування інновацій, необх-
ідний розмір інвестицій у їхнє здійснення, умови інвести-
ційної підтримки інноваційної діяльності [7, с. 64 — 65].

Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю
підприємства передбачає управління вкладеннями інве-
стиційних ресурсів у процес, спрямований на впровад-
ження науково-технічних розробок з метою освоєння
випуску інноваційної конкурентноспроможної продукції
та покращання її якості, постійне удосконалення техно-
логії виготовлення та зайняття підприємством відповід-
ної ніші на внутрішньому і світовому ринках.

Основною метою управління інноваційно-інвес-
тиційною діяльністю є створення механізмів ефектив-
ної взаємодії усіх складових науково-технічного роз-
витку підприємств, їх збалансованості та пропорцій-
ності, забезпечення високих темпів інноваційного роз-
витку необхідними інвестиційними ресурсами та підви-
щення ефективності використання коштів, вкладених
у процес їх розширеного відтворення.

Лише активізація процесу інвестування в інно-
ваційний розвиток може викликати якісні зрушення в
техніці і технології виробничої бази промислових
підприємств та покращити кінцеві економічні резуль-
тати їх діяльності на основі підвищення якості управл-
іння збігом інвестиційного попиту і інвестиційної про-
позиції на ринку інвестиційних товарів.

На державному рівні повинні максимально повно
використовуватися всі важелі та стимули активізації
інноваційно-інвестиційного процесу, створюватися спри-
ятливі умови для сталого розвитку національних
підприємств та збільшення частки їх власних накопи-
чень, провадитися заходи з підвищення зацікавленості
підприємств та організацій в активізації інноваційно-інве-
стиційних процесів та створюватися можливості їх фінан-
сового забезпечення. Найважливішими напрямами
вдосконалення управління інноваційно-інвестиційною
діяльністю підприємств на державному рівні вважає-
мо: активізацію використання державних замовлень;
розробку заходів із стимулювання випуску наукоємної
продукції, конкурентноспроможної на світовому рин-
ку, що збільшило б обсяги експорту; стимулювання
імпорту нових перспективних патентів, ліцензій, видів
обладнання; проведення урядом тарифної політики щодо
обмеження імпорту певних видів товарів з метою захи-
сту національних товаровиробників [7, с. 69].
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інвестиційною діяльністю підприємства

Проаналізовано стан розвитку інноваційно-інве-
стиційних процесів в Україні. Запропонований комп-
лекс заходів, спрямованих на активізацію та більш
ефективне управління інноваційно-інвестиційною діяль-
ністю підприємств. Визначено напрями вдосконален-
ня управління інноваційно-інвестиційною діяльністю
підприємств на державному рівні.
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ционно-инвестиционных процессов в Украине. Пред-
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онно-инвестиционной деятельностью предприятий.
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Мінливість зовнішнього оточення економічних
об’єктів ставить питання оперативного реагування на них
і розробки ефективних механізмів управління, які б
забезпечували досягнення встановлених цілей. За останні
роки галузь освіти і науки більш ніж інші галузі економ-
іки зазнала суттєвих впливів, що потребують удоскона-
лення та побудови нових механізмів управління [1].
Перехід на нову систему викладання і контролю знань,
застосування трирівневої системи підготовки студентів,
надання часткової фінансової незалежності закладам дер-
жавної форми власності, боротьба з корупцією в осві-
тянській сфері, — далеко не повний перелік впливів, що
потребують корінних змін у менеджменті ВНЗ.

Інноваційні досягнення в галузі науки і техніки
потребують удосконалення існуючих і розробки нових
механізмів управління, в основі яких лежать сучасні кон-
цепції менеджменту. Можливості інформаційних техно-
логій і систем значно розширюють контур управління в
напрямках планування, обліку, аналізу і контролю всіма
видами діяльності й переводять її на якісно новий рівень.

Питання побудови ефективних систем управлін-
ня розглядаються в роботах провідних вітчизняних і
закордонних вчених: Р. Акоффа, В. Н. Амітана, І. Ан-
софа, І. Т. Балабанова, В. П. Гейця, В. І. Голикова,
М. Г. Гузя, К. Друри, П. В. Егорова, В. А. Забродсь-
кого, Ю. Г. Лисенка, І. Киору, У. Оучи, М. Ф. Тим-
чука, В. Л. Петренка, О. І. Пушкаря, Э. А. Уткіна,
Р. А. Фатхутдінова, М. Г. Чумаченка.

Однак методи побудови ефективно функціоную-
чих систем управління різними видами діяльності ВНЗ
в умовах, коли зовнішнє і внутрішнє середовище
постійно змінюється, в даний час розроблено не дос-
татньо, що обумовила вибір теми дослідження.

Робота виконується у відповідністі з науковими дос-
лідженнями кафедри інформаційних систем управління
Донецького національного університету в рамках науко-
во-дослідної теми: „Інформаційне забезпечення механізмів
управління інтегрованих корпоративних систем” (номер
держреєстрації 0110U001536, шифр Г — 10/53).

Метою статті є розробка ефективного механізму
управління процесом прийому документів від абі-
турієнтів і зарахуванням їх до складу студентів з вико-
ристанням інновацій комп’ютерних технологій і систем.

Економічні, політичні і фінансові кризи, що при-
таманні оточенню сучасного ВНЗ, наклали відбиток і
на його управлінську діяльність, що потребує побудо-
ви більш гнучких і здібних оперативно реагувати на
всі збурюючі фактори систем управління [2]. Показо-
вим прикладом є робота приймальної комісії ВНЗ.

Протягом останніх трьох років неодноразово зміню-
валися „Умови прийому до вищих навчальних закладів
України”. Це, перш за все, пов’язано з намаганням уря-
ду уникнути корупційних схем підчас подання документів,

проведенні вступних іспитів та зарахуванні абітурієнтів
до складу студентів. Крім того, в останні роки гостро
стоїть питання державної підтримки ВНЗ, що визначає
обсяги державного замовлення. Економічні і фінансові
негаразди в державі призводять до того, що план
державного замовлення визначається в останні дні пе-
ред нормативним строком оприлюднення приказу про
зарахування абітурієнтів до складу студентів.

Лібералізація умов прийому у вищі навчальні закла-
ди, пов’язані з можливістю подавати заяви на декілька спе-
ціальностей, велика кількість різноманітних пільг, якими ма-
ють користуватися абітурієнти, обмежені строки подачі заяв
і жорсткий графік формування наказів, а також фактор пси-
хологічного тиску на робітників приймальної комісії при-
зводять до напруженості і помилок в їх роботі.

На прикладі провідного ВНЗ України Донецько-
го національного університету розглянемо, які пробле-
ми прийшлося вирішувати приймальні комісії у
вступній кампанії 2010 р.

Перш за все, маємо на увазі велику кількість
заяв, що надійшли до приймальної комісії.

Прийом заяв і документів від абітурієнтів, що вия-
вили бажання навчатися за освітньо-кваліфікаційним
рівнем „бакалавр”, було здійснено у два етапи: з
15.07.2010 р. по 5.08.2010 р. (перший етап), з
16.08.2010 р. по 21.08.2010 р. (другий етап). Це було
рішенням Міністерства освіти і науки продовжити термін
подання документів і заяв абітурієнтами.

На рис. 1 наведена загальна кількість заяв і до-
кументів у першому і другому етапі на денну та заоч-
ну форми навчання.

Якщо враховувати усереднені показники ліцен-
зійного набору на денну форму навчання (4845 осіб) і
заочну форму навчання (4910 осіб), то спостерігаєть-
ся майже чотирикратне перевищення заяв ліцензійно-
го обсягу на денній формі навчання і майже трикрат-
ний недобір заяв на заочній формі навчання.

Динаміка зміни конкурсної ситуації на факультетах за
останні два роки (табл. 1), свідчить, що розрив попиту абі-
турієнтів на престижні й непрестижні спеціальності досить
високий. Але поняття конкурсу дещо нівелюється. У зв’яз-
ку з тим, що абітурієнти мали право подавати 6 заяв (денна
і заочна форми навчання) на 3 спеціальності (а у випадках
наявності російськомовних та україномовних потоків 12
заяв) поняття конкурс стає дещо абстрактною величиною.

Приходиться констатувати, що лише 5% абі-
турієнтів, які зверталися за допомогою до консульта-
ційного пункту приймальної комісії під час подання до-
кументів, мали намір їх подавати тільки на одну спе-
ціальність, про яку мали чітку уяву; близько 40% від їх
загальної кількості не мали повного уявлення про спе-
ціальності, на які вони мали намір подати документи.

Аналіз динаміки подання документів (рис. 2-3)
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свідчить про те, що найбільшу кількість заяв і доку-
ментів було подано у перші 7 днів, що обумовлено
стислими строками подачі, встановленими МОНУ, і
намаганням подати їх у декілька ВНЗ.

Навіть наведені особливості вступної кампанії
свідчать про необхідність пошуку ефективних заходів,
які б забезпечили ритмічність роботи виконавців і спри-
ятливі умови подачі документів і заяв абітурієнтами.

Якщо виходити з припущення, що на роботу із за-
явою та документами одного абітурієнта витрачається 0,5
часу виконавця приймальної комісії, то загальна кількість
часу на обробку вказаної кількості абітурієнтів потребує
приблизно 8 000 годин. Виходячи з припущення, що всі
заяви і документи слід прийняти протягом 15 днів при 8
годинному робочому дні (одна година на перерву)
потребує приблизно 76 осіб. Приблизно така ж кількість
осіб потребується для перевірки та прошивання справ.
Ще стільки ж — на перевірку сертифікатів незалежного
тестування, розрахунку рейтингу та комп’ютерне введен-
ня інформації. Загальна кількість становить 200-250 осіб.

Така кількість осіб не може бути залучена тільки на
прийняття заяв і документів від абітурієнтів навіть для

такого ВНЗ, як Донецький національний університет. Тре-
ба враховувати, що ще необхідно виконувати прийняття
документів від бакалаврів, які бажають продовжити на-
вчання за ОКР „спеціаліст” та „магістр”, надавати кон-
сультаційні послуги, проводити аналітичну роботу за ди-
намікою надходження документів і заяв і інші.

У Донецькому національному університеті впро-
ваджена автоматизована система „Приймальна комі-
сія”, яка призначена для реєстрації даних абітурієнтів,
підготовки документації для проведення вступних вип-
робувань і зарахування.

Основними цілями створення системи „Прий-
мальна комісія” є:

— спрощення процесу приймання документів від
абітурієнтів, скорочення виробничих витрат на введен-
ня інформації;

— підвищення оперативності обробки, надійності
і достовірності інформації;

— підвищення ефективності і оперативності ро-
боти служб приймальній комісії;

— поліпшення якості оперативного обліку і кон-
тролю;

Рис. 1. Кількість поданих заяв і документів на навчання на ОКР „бакалавр” у першому і другому етапах
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Таблиця 1
Конкурсна ситуація за факультетами (заяв на місце державного замовлення)

Факультет Конкурс 2009 р. Конкурс 2010 р. 
Математичний 5,12 6,72 
Фізичний 6,05 7,6 
Хімічний  4,31 5,13 
Біологічний 7,85 4,86 
Філологічний 11,51 7,83 
Іноземних мов 9,97 9,35 
Історичний  17,64 11,68 
Економічний 17,02 14,97 
Обліково-фінансовий 13,54 10,35 
Економіко-правовий  13,54 13,0 
ВЗАГАЛІ 10,65 9,1 
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Рис. 2. Динаміка подання заяв і документів вступниками на навчання
ОКР „бакалавр” з 15.07.2010 р. по 05.08.2010 р. (перший етап)

— оперативне відображення ходу приймальної
кампанії;

— підвищення культури виробництва за рахунок
упровадження новітніх інформаційних технологій.

Ефективність функціонування системи „Прий-
мальна комісія” визначається наступними інноваціями:

— переосмисленням існуючої схеми прийому до-
кументів, орієнтовану на їх групування по факультетам;

— одноразове введення первинної інформації у
місті її виникнення в інтегровану базу даних і багато-
разове використання усіма користувачами, яким таке
право санкціоновано;

— застосування засобів Internet, локальної ме-
режі і мультимедійної техніки для відображення резуль-
татів роботи приймальної комісії;

— організація консалтингових пунктів профорієнта-
ційної спрямованості у період роботи приймальної комісії;

— застосування програмного забезпечення пе-
ревірки сертифікатів незалежної оцінки знань;

— застосування Internet — реєстрації абітурієнтів.
Для досягнення цілей створення системи „Прий-

мальна комісія” автоматизовані наступні функції:
— ведення інформаційної бази по абітурієнтах,

журналу особистих справ абітурієнтів і співробітників
приймальної комісії; ведення довідника термінів навчан-
ня; довідника вартостей навчання, довідника пільг, здібно-
стей, переваг, довідника предметів конкурсного циклу,
довідника порядку зарахування, плану набору;

— формування документів для „Особистої спра-
ви абітурієнта”, документів для проведення вступних
випробувань, документів для зарахування;

— формування і друк вихідних форм;
— оперативний моніторинг за результатами

подачі заяв, вступних випробувань і зарахування;

Рис.  3. Динаміка подання заяв і документів вступниками на навчання
ОКР „бакалавр” з 16.08.2010 р. по 21.08.2010 р. (другий потік)
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— експорт даних.
Схема функціонування системи „Приймальна

комісія” наведена на рис. 4.
Якщо абітурієнт уперше подає документи, опе-

ратор попереднього введення даних заносить в базу
дані документа, що засвідчують особу абітурієнта, і
довідки про привласнення ідентифікаційного номера.

Оператор попереднього введення даних із слів
абітурієнта заносить до бази даних вибрану спе-
ціальність, напрям, форму навчання, факультет, прізви-
ще, ім’я, по батькові батьків, їх місце проживання, ким
і де вони працюють, а також дані документа про освіту.

Технічний секретар перевіряє наявність і пра-
вильність оформлення необхідних документів. У разі
потреби зазначає в базі наявність у абітурієнта винаго-
род, пільг і переваг, які враховуються в конкурсі під
час вступу, перевіряє відповідність введених даних і
документів, що подаються. Він формує екзаменаційний
аркуш, опис документів, які додаються до заяви, бланк
договору у разі потреби. Перераховані документи вхо-
дять до складу „Особової справи абітурієнта”.

За умов формування особових справ старший тех-
нічний секретар веде їх облік в спеціальному електронно-
му журналі і оновлює його тверду копію. За допомогою
оперативного моніторингу відповідальний за напрям ро-
боти приймальної комісії контролює процес подачі доку-
ментів, готує оперативну інформацію для керівництва прий-
мальною комісією і на стенд. Вирішення про допуск абі-
турієнтів до вступних випробувань оформлюється окре-
мим протоколом приймальної комісії, проект якого готує
відповідальний за напрям роботи приймальній комісії.

Технічний секретар формує пакет документів,
необхідних для проведення вступних випробувань.
Після їх завершення технічний секретар вводить ре-
зультати випробувань. За допомогою оперативного
моніторингу відповідальний за напрям роботи прий-
мальній комісії контролює процес забезпечення вступ-
них випробувань необхідною документацією і введен-
ня їх результатів, готує оперативну інформацію для
керівництва приймальною комісією і на стенд.

Після закінчення вступних випробувань технічний
секретар формує рекомендації до зарахування, а після їх
затвердження — листи зарахування. За допомогою опера-
тивного моніторингу відповідальний за напрям роботи прий-
мальній комісії контролює процес забезпечення зарахуван-
ня необхідною документацією, формує оперативну інфор-
мацію для керівництва приймальною комісією і на стенд. У
завершенні відповідальний за напрям роботи приймальній
комісії формує проект наказу про зарахування.

У міру необхідності відповідальний за напрям ро-
боти приймальної комісії формує і друкує звітні фор-
ми на основі бази даних по абітурієнтах.

Старший технічний секретар веде облік співро-
бітників приймальної комісії в електронному журналі.
За даними цього журналу формуються перепустки для
співробітників приймальної комісії.

Позначками на рис.4 є: РС — робоча станція
(інструмент відповідної особи), п/с — підсистема.

Сформульовані цілі, визначені напрямки ефектив-

ності та структурована схема функціонування системи
„Приймальна комісія” покладені в основу побудови її
бізнес-процесів, в основі яких використовуються інно-
вацій у галузі інформаційних технологій і систем.
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Постановка проблеми. Роль держави в досягненні
сталого розвитку економіки визначається її характерис-
тиками і логікою їхніх змін. В умовах сьогоднішньої
змішаної економіки вона одночасно є, по-перше, орга-
нізатором економічного порядку, відповідальним за вста-
новлення загальних „правил гри„ і гарантом стабільності
їхнього виконання; по-друге, підприємцем, що здійснює
економічну діяльність у межах визначених норм і пра-
вил; по-третє, персоніфікатором і виразником суспіль-
них цілей і інтересів. Усе це підтверджує думку про те,
що „держава не може розглядатися просто як дійсність,
її повинно розглядати як діяльність” [1, с. 234].

Проблемна ситуація у сфері забезпечення стало-
го розвитку української економіки є, перш за все, на-
слідком незадовільної розробки організаційно-мето-
дологічних питань ролі держави в умовах трансфор-
маційних перетворень. До того ж лозунг „менше дер-
жави”, проголошений лідерами світової економіки і
міжнародними організаціями, став засобом тиснення,
який примушував уряди трансформованих економік
звужувати предметний простір своєї діяльності, низ-
водячи роль держави до рівня „інших питань”.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі
аспекти проблеми держави і пошуку шляхів „збільшен-
ня” чи „зменшення” її в економіці розглянуті у працях ба-
гатьох відомих зарубіжних учених, серед яких слід виок-
ремити японського ученого Ф. Фукуяму. Новий прагма-
тизм у підході до держави, зумовлений світовими обста-
винами, обумовив його науковий поворот від проголо-
шення перемоги лібералізму „на всі століття” до визнання
суперечної його ідеалам творчої сили держави [2].
Російські дослідники Є. Ясін [3], В. Садков і І. Греков [4]
визнають за державою необхідність виконання мінімаль-
ного набору функцій („ліберального мінімуму”), а саме
тих, які, окрім держави, виконати ніхто не в змозі. Не сто-
ять осторонь від цієї проблеми і багато які вітчизняні дос-
лідники. Так, В. Кредисов приділяв увагу питанням обо-
пільного пристосування механізмів реалізації економічних
інтересів державного регулювання та ринкового самовря-
дування [5]. Я. Жаліло у своїй монографії дослідив кон-
цепцію, пов’язану з основними напрямами дій держави
як суб’єкта економічної діяльності [6]. Г. Тарасенко і
І. Пенькова визначили роль держави та методи і шляхи
удосконалення державної стратегії щодо формування інфор-
маційного суспільства в Україні [7].

Невирішена частина загальної проблеми. Не-

зважаючи на великий обсяг наукових праць, консен-
сус серед учених стосовно цілей держави і засобів їх
досягнення дотепер не здобутий. Аналіз і узагальнення
наукових досліджень держави, практичні результати її
функціонування у нинішній складній світовій ситуації
переконують, що держава, поряд з ринком, є одним із
головних інститутів сучасного господарства. Тож не
претендуючи на вичерпність аналізу у рамках статті,
спробуємо системно обґрунтувати необхідність держа-
ви як інституту забезпечення рівноважного розвитку
не тільки економічного, а і соціального, крізь призму
негативних впливів трансформаційного ринкового про-
цесу на економічний розвиток українського суспіль-
ства. На нашу думку, такі питання мають важливе тео-
ретичне, світоглядне і практичне значення, що обумов-
лює актуальність і основні завдання дослідження.

Мета дослідження. Метою статті є визначення і
аналіз різноспрямованих заходів української держави
стосовно сталого розвитку національної економіки за
умов нинішніх специфічних обставин.

Основні результати дослідження. Сьогодні роль
держави підсилюється глибинними перетвореннями у
світовій економіці, які змінюють середовище її функці-
онування. Разом із тим зрослий вплив держави варто
розглядати не тільки і не стільки з кількісної сторони,
скільки з якісної, з позицій ефективності її діяльності,
здатності усувати загрози сучасного світу і забезпечу-
вати сталий розвиток економіки і суспільства. На дум-
ку Д. Белла, „постіндустріальне суспільство є також і
комунальним суспільством, тобто суспільством, у яко-
му соціальною одиницею є скоріше організована гру-
па, чим індивід, і рішення повинні бути досягнуті ско-
ріше через державний устрій, чим ринок...” [8, р. 146].

Безумовно, держава, як і будь-який інший інсти-
тут, має свої достоїнства і недоліки, які за певних умов
можуть трансформуватися один в одного. Так, у
стабільній, інноваційній економіці пряме втручання дер-
жави неприпустимо. У стратегічно небезпечних ситуа-
ціях, що підривають стабільність розвитку країни, подібні
державні дії можуть виявитися кращою або навіть єди-
ною гарантією вирішення життєво важливих завдань.
У таких випадках держава підсилює використання дер-
жавної власності — державних підприємств і органі-
зацій — як своєрідні опорні точки, що допомагають
виходу економіки з рецесії або перебудові яких-небудь
напрямків її розвитку. До того ж у держави більші, ніж
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у приватного сектора, можливості забезпечувати не-
обхідні заходи достатніми обсягами фінансування, за-
лучати більше коло суб’єктів для реалізації поставле-
них цілей, використовувати більш широкий набір ме-
тодів, запроваджувати активний контроль за ходом
здійснюємих перетворень. При цьому варто зазначити,
що рішення поставлених завдань можливо при дотри-
манні певних умов. По-перше, використання держав-
ної власності в обмеженому тимчасовому періоді і об-
межених масштабах. По-друге, консолідація зусиль
держави, приватного бізнесу і населення у вирішенні
суспільно важливих завдань. По-третє, мінімізація бю-
рократизму і корупції, гнучкість і мобільність держав-
них структур управління, демократичні форми контро-
лю за роботою державних органів.

Не доводиться сумніватися, наскільки це важливо
для країни, що здійснює ринкові перетворення, які суп-
роводжуються двоїстими суперечливими результатами.
Дуалізм трансформаційних процесів проявляє себе в тім,
що поряд і одночасно зі становленням ринку виникає
безліч негативних наслідків, які підсилюють актуальність
і роль держави в їхньому подоланні (рисунок 1).

Хоча стратегічні негативні наслідки ми виділяємо у
якості самостійних, всі інші (кожний по своєму) також
уважаємо стратегічно важливими для України. Так, мас-
штаби допущеного скорочення виробництва виявилися
настільки значними, що навіть за усі роки реформ Ук-
раїна не змогла досягти рівня і обсягів ВВП останнього
передреформного року. Якщо у 1988 р. Україна вироб-
ляла два відсотки світового ВВП, то тепер — 0,2 %. В
останні роки спостерігаємо зріст економіки, але якщо
виключити вплив росту цін на номінальні показники
темпів зростання, то, за результатами наявних аналітич-
них оцінок, триває стагнація в багатьох галузях економ-
іки, що працюють на внутрішній український ринок.

Можна, звичайно, припустити, що зниження ефек-
тивності економіки — це „хвороба” становлення рин-
ку. Однак, практично повна відсутність внутрішньої кон-
куренції між виробниками свідчить про вузькість рин-
кового простору. Його створення передбачає не-
обхідність такої державної політики, в основі якої ле-
жать способи як прямого, так і функціонально-орієнто-
ваного впливу на управління робочою силою, основ-
ним капіталом, формування і підтримку ринкового се-
редовища, собівартість, витрати тощо. Ця політика че-
рез механізм стимулювання, бюджетні, податкові,
фіскальні заходи повинна забезпечувати прийняття відпо-
відних рішень керівниками підприємств і фірм із ме-
тою розширення ними приватної ініціативи і конкуренції,
зниження виробничих витрат і підвищення економічно-
го ефекту, розвитку партнерських відносин у просу-
ванні науки і технологій. Водночас державна політика
повинна бути зорієнтована на розв’язання проблем
трансформаційних негативних соціальних наслідків,

особливо питань глибокої соціальної диференціації. За
нашими спостереженнями, економічно активне насе-
лення сьогодні може бути згруповано за наступними
своєрідними моделями (рисунок 2). За таких умов важ-
ко визначити єдину національну ідею країни, забезпе-
чити сталий розвиток українського загалу.

За висновками незалежних експертів Міжнарод-
ної фінансової корпорації за підтримки Європейської
комісії, зростання виробництва в Україні нестабільне в
структурному відношенні, має в основі вузьку галузе-
ву базу. Економіка країни наблизилася до меж свого
екстенсивного зростання за рахунок потужностей
обробної промисловості, які уведені в експлуатацію ще
за радянських часів та успішно використовувалися на
початку 2000-х рр. для нарощування експорту. Задіяні
чинники росту (зокрема, не використані раніше потуж-
ності) або вичерпуються, або мають короткостроковий
характер (енерговитратний експорт), а отже, не можуть
бути фундаментом для стабільного довгострокового
зростання і сталості економіки.

Не стала основою підвищення ефективності еко-
номіки, і зокрема приватної власності, трансформація
державної власності. Зазначимо, що ефективність при-
ватної власності повинна оцінюватися не лише із суто
економічних, але й з більш широких, соціально-еко-
номічних позицій. У цьому зв’язку уявляється до-
цільним ураховувати також ступінь збігу економічних
інтересів нових власників з інтересами зміцнення і при-
скорення розвитку економіки України, а не економіки
чужих країн за рахунок України.

Одним із характерних для періоду реформ проя-
вів розбіжності інтересів приватних фірм із загально-
українськими є широко розповсюджена практика
„відтоку” доходів, одержуваних в Україні, за кордон.
У приватну власність перейшло понад 108 тис
підприємств, але ефективного власника цей процес
не дав. Серйозних змін в економіці не відбулося, енер-
гоємність української продукції одна з найвищих у
світі. Компанії, які працюють на експорт, прибуток за-
лишають в офшорних зонах, щоб потім вкладати його
в приватизацію. Подібні вклади становлять в нашій
країні п’яту частину іноземних інвестицій [9].

Здійснювані в Україні трансформації не підвищили
ефективність і державної власності. Ще більш важли-
вим постає „збідніння” головного призначення держав-
ної власності — використовуватися в інтересах розвит-
ку національної економіки і росту добробуту українсько-
го населення. Найбільш очевидними проявами неефек-
тивності державної власності як носія і інструмента
реалізації цілей держави і суспільства є, по-перше, „не-
доодержання” належних державі доходів від діяльності
підконтрольних їй монополістів („Укрзалізниця”, „Надра
України”, „Нафтогаз України”, „Укртелеком” і ін.). По-
друге, державна власність є неефективною і на мак-
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 Рис. 1. Негативні наслідки трансформаційних процесів в Україні,
що обумовлюють необхідність підсилення ролі держави та державного регулювання економіки
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рорівні, перш за все, тому, що використовується не з
метою реалізації інтересів економіки і населення, а з оче-
видністю „обслуговує” інтереси чиновників, причому,
не як представників держави, а як фактично приватних
власників і користувачів громадського майна. Щоб мати
про це уявлення, достатньо ознайомитися з виступами-
звітами в друкарському органі виконавчої влади Украї-
ни голов Головного контрольно-ревізійного управління.

У концептуально-теоретичному плані, передусім,
необхідно уточнити питання про те, заради якого типу
розвитку можна чи необхідно зараз мобілізувати
українську економіку і населення, за якими напряма-
ми доцільно використовувати економічний потенціал
держави. На думку учених і керівників держави, сьо-
годні для України найдоцільнішим є орієнтація на інно-

ваційний розвиток, тобто на масштабне і якісне науко-
во-технологічне оновлення виробництва, підвищення
його ефективності відповідно завданням переходу до
конкурентоспроможної сталої економіки.

У зв’язку з цим, українська держава в іннова-
ційних процесах, за прикладом інших країн, повинна
активніше шукати шляхи і напрями збігу інтересів
суспільства і приватного бізнесу, тобто розробляти
великі загальнонаціональні проекти у можливих на-
прямках прориву на засадах сумісного використання
і приватної, і державної власності. Реалізація спільних
зусиль можлива лише за наявності заздалегідь роз-
робленої загальнодержавної програми інноваційного
розвитку на середньо — і довгострокову перспекти-
ву незалежно від будь-яких миттєвих інтересів адмі-

"Нові" українці Переважні  
характеристики 

 

Пересічні українці Переважні  
характеристики 

 
1. Олігарх — власник  
(керівник) великої 
вітчизняної компанії 
або сумісної компанії  
з іноземним капіта -
лом, який бере участь 
у корупційних зв 'яз-
ках із законодавчими 
та виконавчими орга-
нами державної  вла-
ди. 
2. Представники 
управлінського пер-
соналу підприємств, 
власники малого і 
середнього бізнесу.  
3. Особи, що спеціалі-
зуються на різного 
роду злочинах, пов'я-
заних з сучасними 
інформаційними тех-
нологіями, шахрайст-
вом , незаконними 
фінансовими і комер-
ційними угодами. 
4. Особи чиновниць-
ко-бюрократичного 
апарату законодавчої 
і  виконавчої  влади.  

— Індивідуалізм; 
— егоцентризм; 
— пріоритет грошово-
матеріальних цінностей; 
— орієнтація на незалеж-
ність від держави в еко-
номічній діяльності; 
— ринкова мораль;  
— орієнтація на загальні 
світові  (практично захід-
ні) цінності; 
— прагнення брати у 
природи і суспільства без 
відповідної віддачі ; 
— провідна життєва по-
зиція — збільшення ба-
гатства;  
— відсутність культури і 
поваги до людини у сус-
пільних стосунках.  

1. Основна маса техні-
чної інтелігенції, нау-
кових робітників, робі-
тників сфер освіти і 
охорони здоров'я, робі-
тники різного ступеня 
кваліфікації. 
2. Мешканці провінціа-
льних міст, сільської 
місцевості, що не ма-
ють гідних умов праці і 
побуту, робітники бю-
джетної сфери цих те-
риторій.  
3. Тимчасові безробітні, 
які одержують визна-
чену державну допомо-
гу з безробіття. 
4. Нібито безробітні, 
що одержують   допо-
могу з безробіття і од-
ночасно працюють без 
оформлення за місцем 
роботи.  
5. Стійкі безробітні, що 
поступово втрачають 
навички до праці і ба-
жання взагалі працюва-
ти, перетворюючись у 
т. з. декласовані елеме-
нти.  
6. Особи без визначе-
ного місця проживання.  

— Індивідуалізм з 
проявами колишнього 
колективізму; 
— пріоритет грошово-
матеріальних ціннос-
тей; 
— орієнтація  на прові-
дну роль держави в  
забезпеченні економі-
чних і соціальних умов 
життєдіяльності; 
— ринкова мораль з 
вимушеними залиш-
ками трудової моралі; 
— переважна орієнта-
ція вимушеного харак-
теру на вітчизняні цін-
ності;  
— бажання жити в 
гармонії з природою і 
суспільством  без здій-
снення  відповідних 
дій;  
— провідна життєва 
позиція — виживання;  
— відсутність поваги 
до можновладців .  

  Рис. 2. Основні „моделі” економічно активних громадян у сучасній українській економіці
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ністрацій, що приходять до влади. Вона повинна бути
орієнтиром для розробки власних інноваційних про-
грам суб’єктами усіх рівнів господарювання.

Однією з головних причин багатьох проблем інно-
ваційного характеру, на нашу думку, є розмитість ситу-
ації з управлінням цим процесом, розпорошення і дуб-
лювання управлінських функцій. У країні дотепер (лише
навесні 2010 р. створили Державний комітет із питань
науки, інновацій та інформатизації) не було справжньої
структури, що могла б виконувати функції загальновиз-
наного генерального штабу, реалізатора ідеологій інно-
ваційного розвитку країни, як це має місце в США. Тут,
[подається згідно з узагальненнями автора, здійсненими
на основі: 10] на тлі традиційної риторики про свободу
ринкового господарства, був прийнятий величезний па-
кет законів про державне регулювання науки, техніки,
економіки. Спираючись на цей економіко-правовий ме-
ханізм, апарат державного управління надійно забезпе-
чує реалізацію багатогранних цілей державної стратегії.
Загальновизнаним державним науково-технічним шта-
бом усередині федерального уряду США є очолюване
особисто президентом (як главою виконавчої гілки вла-
ди) Управління з науково-технічної політики — УНТП. З
метою забезпечення державного планування науково-
технічної політики, УНТП зобов’язано збирати інформа-
цію про найважливіші тенденції і пріоритети у сфері на-
уки і техніки і аналізувати її з тим, щоб визначити, які
тенденції здатні вплинути на досягнення національних
цілей; визначати сфери науково-технічної діяльності, що
вимагають державної підтримки і т. д.

Головним урядовим органом, що відповідає за ко-
ординацію робіт зі сприяння технічному прогресу і при-
скоренню інновацій у промисловості, є Міністерство
торгівлі США, у складі якого функціонує Управління
технічною політикою. Це управління регулярно прово-
дить дослідження технічних потреб і особливостей роз-
витку різних галузей промисловості, а також вивчає
фактори, що впливають на здатність компаній здійсню-
вати швидку розробку і комерціалізацію нових техно-
логій на світовому ринку. Воно також здійснює про-
грами, спрямовані на розвиток інноваційної діяльності
приватного сектора і формування національної іннова-
ційної системи. Таким чином, невід’ємним правом гос-
подарської діяльності американської держави є всеосяж-
не державне регулювання науки і техніки на пріоритет-
них інноваційних напрямках, що підсилює його роль
як головного гаранта забезпечення стабільного еконо-
мічного розвитку американського суспільства.

Хоча автор опікується бажанням бачити свою краї-
ну інноваційно-розвиненою і конкурентоспроможною в
глобалізованому світі, втім ми розуміємо, що цього не
можна домогтися виключно шляхом використання дос-
віду країн з порівняно високим ступенем організації і
здатності до постійного інноваційного розвитку. Для

цього потрібні і власні зусилля, перш за все, з боку вла-
ди і товаровиробників. Говорячи про досвід державного
господарювання в США, необхідно помітити, що до інно-
ваційного шляху розвитку економіки була звернена пиль-
на увага з боку усіх післявоєнних президентських адмі-
ністрацій, що супроводжується фінансовим забезпечен-
ням з безупинним його збільшенням. В Україні з почат-
ком реформ такий підхід взагалі не передбачався. Го-
ловним став принцип непрямого регулювання економі-
ки — свобода цін, приватизація — для того, щоб сфор-
мувати різні форми власності як умову конкуренції ви-
робників. Але, продавши державну власність, причому
найбільш ефективні підприємства, за безцінь, держава
фактично визначила і низьку економічну ефективність її
використання новими приватними власниками, тому що
зробило нелогічним і нераціональним вкладення при-
бутків і надприбутків в інноваційний розвиток, якщо мож-
на одержувати даровий доход.

Суттєва увага до активізації інноваційної діяльності
в нашій державі повинна підсилюватися, перш за все,
тим, що це ключова умова наукової і технологічної мо-
дернізації виробництва, тобто зміни, удосконалення його
факторів і результатів відповідно до потреб сталого роз-
витку економіки. Модернізація — це керований про-
цес, початок якого неможливий без ініціатора перетво-
рень. Відомо, що в суспільстві, незалежно від суспіль-
но-економічного устрою, завжди існує критична
кількість громадян (2 — 3 %), орієнтованих на нова-
торську діяльність заради майбутнього. Але істотно
змінити інноваційну сферу в країні вони не можуть.
Тому в умовах переважаючої частини українського
приватного виробничого сектора, фактичної нужден-
ності вітчизняної науки необхідність здійснення модер-
нізації із властивими їй високими ризиками неминуче
зумовлює активізацію ролі держави. Зауважимо, що
держава лише тоді ефективно управляє інноваційними
процесами, коли уособлюючі її державновладці на пер-
ше місце ставлять економіку (а не політику). Адже за
визначенням У. Черчілля, яке вже набуло академічного
значення, державний діяч повинен думати про пробле-
ми держави і працювати над ними; політики думають
про чергові вибори і про своє місце в цьому процесі.
Тому значна частка їх дій, як і формування моделі роз-
витку економіки, є популістською з метою одержання
якомога більшої кількості „голосів” електорату.

Зазначаємо, що досягнення бажаних результатів
сталого розвитку можливо лише тоді, коли інновацій-
на діяльність не буде обмежена виключно технічними
інноваціями. Пріоритетними повинні бути визнані також
соціальні (як і екологічні) аспекти інноваційної діяль-
ності. Вкладення капіталу в освіту, науку, охорону здо-
ров’я, оздоровчий спорт, соціальну інфраструктуру,
тобто в усе те, що пов’язано з розвитком людського
капіталу, рівною мірою з технологічними змінами є взає-
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мопов’язаними і взаємозалежними чинниками сталого
економічного зростання. Тим більше, що у сучасних
суспільствах як західного взірця, так і тих, що поєдна-
ли інноваційний шлях розвитку з традиційним, основ-
ним чинником, що визначає сталий розвиток економі-
ки держави, є нагромаджений людський капітал і ха-
рактер його формування. Розвинені країни забезпечи-
ли за допомогою індивідуальних доходів членів сус-
пільства не тільки юридичні, але і фінансові передумо-
ви того, що і приватний бізнес, і населення можуть ус-
пішно справлятися зі своєю частиною інвестиційних
функцій. Проте держава не обмежується цією роллю,
але і зберігає реальні важелі контролю над процесом
відтворення людського капіталу, включаючи фінансу-
вання освіти, медичне страхування (у розмірі бюджет-
ної частки) і інші програми, що стимулюють відтворю-
вальні процеси. Тут, у результаті підвищення рівня нау-
коємкості виробництва, різко зрослої частки науки і
освіти, кваліфіковані фахівці, у першу чергу, працівни-
ки розумової праці, набирають особливого значення.
Саме вони — головне джерело нововведень у вироб-
ництво, у сферу науки і нових технологій, управління і
організації виробництва.

Ефект освіти проявляється в поліпшенні підприє-
мницьких здатностей людини, оскільки вона ефективн-
іше розподіляє наявні у неї ресурси, швидше впровад-
жує інновації, зростає її продуктивність праці, підви-
щується здатність до наукової і технічної творчості. Все
це у сукупності створює сприятливі умови становлен-
ня середнього і малого бізнесу, що в усіх країнах, у
тому числі і в Україні, декларується одним з національ-
них пріоритетів. У зв’язку з останнім твердженням не
менш важливим здається наступне: на думку західних
спеціалістів, прямих зв’язків між наукою, малим бізне-
сом та інноваційним розвитком економіки в цілому не
існує. Цей висновок ілюструє той факт, що хоча в краї-
нах ЄС та в США у фінансуванні науки, створенні нау-
ково-технічних зон, захисті інтелектуальної власності,
розвитку малого бізнесу (як на загальнодержавному,
так і регіональному рівні) суттєвих переваг не має, од-
нак у технологічному розвитку випереджальні позиції
належать США. Річ у тому, що європейські країни
відіграють авангардну роль у межах фундаментальних
досліджень, але відстають у здатності перетворювати
наукові досягнення в конкретні інноваційні технології і
прибутки. Про це свідчать дані експорту високотехно-
логічної продукції в загальносвітовому масштабі: час-
тка США в експорті окремих видів високотехнологіч-
ної продукції переважає частку європейських країн у 2
— 10 разів. На думку О. Михайловської, така перевага
пояснюється саме недостатнім розвитком технологіч-
них знань, що перебувають у сфері дії корпоративного
сектора [11, с. 84]. Даний висновок підтверджується і
результатами інформаційного огляду ОЕСД, де дослід-

жується робота найкрупніших 250 компаній, що пра-
цюють в області високих технологій [12], 56 % з них
засновані в США і тільки 13 % — в ЄС.

Фундаментальні (наукові) знання самі по собі не
можуть перетворитися в технологічні знання (техно-
логії). Поєднання науки і технологій в єдину систему
(науково-технологічні знання) є, як показує досвід США,
прерогативою великого бізнесу. Такий же „синтез ле-
жить в основі ідеї технопарків і науково-технічних зон,
які відіграють певну роль в інноваційному процесі” [11,
с. 85]. Певну, але не головну. Тому українська держа-
ва в умовах усе більшого дефіциту кваліфікованої ро-
бочої сили і агресивної конкуренції з боку імпорту по-
винна переглянути не тільки реальну (0,5 % ВВП) част-
ку обсягів фінансування науки за рахунок державного
бюджету, але і задекларовану Законом України „Про
наукову і науково-технічну діяльність”, ст. 34 (не мен-
ше 1,7 % ВВП), оскільки вона вже не відповідає вимо-
гам часу. Так, Лісабонською стратегією для країн —
членів ЄС як перспектива включно до 2010 р. було
встановлено 3 % ВВП видатків на науку.

Навіть в умовах недофінансування з боку держа-
ви, наукові дослідження усе ж ведуться, при наявності
результатів вони переходять у стадію експериментів,
однак це не означає, що опрацьована технологія обо-
в’язково буде використана (впроваджена). Великих
компаній, здатних масово використовувати інновації, в
Україні, на жаль, замало. Інші не мають сьогодні ре-
альних ресурсів і стимулів для відповідної перебудови
виробництва і впровадження нових технологій. Тому
держава повинна опікуватися не тільки малим і середнім
бізнесом, а і великими підприємствами, передовсім,
державними стратегічного призначення. Це не менш
важливий суб’єкт інноваційного процесу, без якого, як
показує досвід Європи, спроби істотно прискорити ста-
новлення сталої інноваційної економіки можуть не зав-
жди давати очікуваний результат.

Підсумовуючи, зазначимо, що сталий економіч-
ний розвиток — це така зміна стану національної еко-
номіки, що відображує приріст національного продукту
і його якості при своєчасному запобіганні негативних
ефектів. В Україні такими виступають деструктивні
ефекти трансформації власності і економіки в цілому,
що погіршують стан усіх джерел сталого розвитку:
освіти, науки, технологій, нововведень і людського
капіталу.

Державі у зв’язку з негативними результатами
трансформаційних реформ важко бути ефективним
гарантом у здійсненні переходу національної економі-
ки на шлях сталого розвитку. „Для України сталий
розвиток є поки що декларацією про наміри” [13,
с. 23]. У той же час, якщо Україна не зробить ривок,
вона втратить шанс бути у числі повноправних
суб’єктів, а не об’єктів сучасних міжнародних еконо-
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мічних відносин. Тому необхідна розробка широкого
кола заходів, які сприяли б подоланню обставин, що
сформувалися. По-перше, з огляду на низьку еконо-
мічну і соціальну ефективність приватного капіталу в
провідних базових галузях, треба визнати якщо не вип-
равданим, то вимушено необхідним посилення інсти-
туту держави і її регулюючої ролі. По-друге, держава
повинна активніше шукати шляхи і напрями збігу інте-
ресів країни і приватного бізнесу в інвестиційному і
інноваційному процесах. По-третє, повинні бути по-
силені позиції держави у тих сферах, функціонування
яких орієнтовано на розвиток людського капіталу,
підвищення якості життя.

Послідовними кроками в загальному алгоритмі
участі держави в забезпеченні сталого соціально-еко-
номічного розвитку можуть бути: розробка головних
економічних і соціальних параметрів стабільності в
середньостроковій перспективі; визначення в них пріо-
ритетів, у реалізації яких провідна роль належить дер-
жаві; розробка і застосування необхідних механізмів
забезпечення сталого розвитку української економі-
ки. Логіка взаємодії цих заходів буде обумовлювати-
ся індивідуальним і комбінованим впливом кожного з
них один на одного і на економічний зріст. Саме він є
наочним показником сталого економічного розвитку.

Література
1. Маркс К. К критике гегелевской философии

права / К. Маркс, Ф. Энгельс. — Сочинения, изд. вто-
рое, Т. 1. — М. : Политическая литература, 1955. —
С. 219 — 368. 2. Фукуяма Ф. Сильное государство.
Управление и мировой порядок в ХХI веке: Пер. с англ.
Колесникова О. Э и др. / Ф. Фукуяма. — М. : АСТ;
АСТ Москва; Хранитель, 2007. — 220 с. 3. Ясин Е.
Государство и экономика на этапе модернизации /
Е. Ясин // Вопросы экономики. — 2006. — № 4. —
С. 4 — 30. 4. Садков В. Об оптимальных размерах
участия государства в экономике / В. Садков, И. Гре-
ков // Общество и экономика. — 2006. — № 11 — 12.
— С. 86 — 92. 5. Кредисов В. Держава і ринок: не-
обхідність взаємодії в перехідній економіці / В. Креди-
сов // Економіка України. — 2002. — № 2. — С. 50 —
57. 6. Жаліло Я. А. Економічна стратегія держави:
теорія, методологія, практика: монографія / Я. А. Жа-
ліло. — К. : НІСД, 2003. — 368 с. 7. Тарасенко Г. Д.
Роль государства в информационном обществе /
Г. Д. Тарасенко, И. В. Пенькова // Социальная эконо-
мика. — Харьковский национальный университет. —
2004. — № 1 — 2. — С. 192 — 197. 8. Bell D. The
Cultural Contradictions of Capitalism / D. Bell. — N. Y.,
1976. — 352 p. 9. Засідання Національної ради без-
пеки і оборони від 18 січня 2008 року. — [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу : <http://
www.rainbow.gov.ua>. 10. Патрон А. П. Государ-

ственное хозяйствование в США в начале ХХI века /
А. П. Патрон // США, Канада: экономика, политика,
культура. — 2004. — № 3. — С. 36 — 54; № 4. —
С. 30 — 43. 11. Михайловская О. „Европейский па-
радокс” инновационного развития: уроки для Украи-
ны / О. Михайловская // Экономика Украины. — 2006.
— № 9. — С. 80 — 85. 12. OECD Information
Technology Outlook. — Organization for Economic
Cooperation and Development, 2004. — 125 р. 13. Да-
нилишин Б. Украина в международных рейтингах
устойчивого развития / Б. Данилишин, О. Веклич //
Экономика Украины. — 2008. — № 7. — С. 13 — 23.

Головінов О. М. Держава як інститут забезпе-
чення сталого розвитку національної економіки

Розкрито проблеми затримки сталого розвитку
економіки України, спричинені трансформаційними
ринковими процесами і мінімізацією ролі в них дер-
жави. Запропонована аргументація щодо оптимізації
зусиль держави і її регулюючої практики стосовно
забезпечення сталого розвитку за умов розумного
використання інституціональних обставин.

Ключові слова: держава, інститут, національна
економіка, суспільство, приватний сектор, інновації,
інвестиції.

Головинов О. Н. Государство как институт
обеспечения устойчивого развития национальной
экономики

Раскрыты проблемы промедления устойчивого
развития экономики Украины, обусловленные транс-
формационными рыночными процессами и миними-
зацией роли в них государства. Предложена аргумен-
тация относительно оптимизации усилий государства
и его регулирующей практики в обеспечении устой-
чивого развития в условиях разумного использова-
ния институциональных обстоятельств.

Ключевые слова: государство, институт, нацио-
нальная экономика, общество, частный сектор, инно-
вации, инвестиции.

Golovinov O. M. State institute for sustainable
development of the national economy

Revealed problems delay sustainable development of
Ukrainian economy resulting from the transformation of
market processes and minimizing the role of the state. By
reasoning about the optimization efforts of the state and
its regulatory practices in sustainable development in the
context of reasonable use institutional circumstances.

Key words: government, institution, national economy,
society, the private sector, innovation, investment.

Стаття надійшла до редакції 13.10.2010
Прийнято до друку 15.03.2011

О. М. Головінов



218
Економічний вісник Донбасу № 1 (23), 2011

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Начало XXI в. в России (также как и в ряде
других постсоциалистических странах) ознаменова-
лось определенным экономическим оптимизмом. В
значительной мере были забыты негативные послед-
ствия августовского дефолта 1998 г., наблюдался су-
щественный экономический рост и многие даже ста-
ли верить в достижение в недалеком будущем рос-
сийского экономического чуда. Действительно, ана-
лиз динамики ряда основных показателей социаль-
но-экономического развития России свидетельству-
ет о неуклонном росте в этот период отечественной
экономики [Табл. 1].

Еще очевидней показатели роста экономики Рос-
сийской Федерации в начале ХХI века, если использо-
вать индексные значения показателей (Табл. 2).

Однако уже в 2008г. рост российской экономи-
ки сменился существенным замедлением. Так, если
темпы прироста ВВП за год в среднем в России за
период с 2003 по 2007 гг. составили около 7%, то за
2008 г. прирост ВВП составил 5,6% и приблизился к
значениям 2001-2002 гг. — минимальным за десяти-
летний период восстановительного развития. Суще-
ственное влияние на внутренний рынок оказало за-
медление темпов промышленного производства
до102,1% в 2008 г. против 106,3% в 2007 г. В услови-
ях растущей инфляции все это привело к замедлению
темпов прироста реальных доходов населения до 2,7%

против 12,1% в 2007г. и реальной заработной платы
до 9,7% против 17,2% [2]. Темпы роста оборота роз-
ничной торговли составили в 2007 г. 116,1%, а в
2008 г. уже 113,0%, платных услуг населению —
104,9% против 107,9% годом ранее.

Особенно ухудшилась ситуация во второй поло-
вине 2008г. Темпы прироста ВВП России замедлились
с 8,5% в первом квартале до 1,1% в четвертом. Такая
крайне неустойчивая динамика основных показателей
развития экономики в начале кризиса была обуслов-
лена рядом факторов, в том числе явлением инерци-
онности. Инерционный рост ВВП первой половины
2008г. был обусловлен благоприятной ситуацией на
мировом рынке сырьевых ресурсов и накопленным
потенциалом. Во второй половине 2008г. резко ухуд-
шилась внешнеэкономическая конъюнктура. В резуль-
тате уже в октябре 2008г. кризис финансово-кредит-
ных институтов распространился на всю российскую
экономику.

Существенно изменилась отраслевая структура
— наиболее значительное снижение выпуска продук-
ции произошло в строительстве, транспорте и промыш-
ленном производстве. В кризисной ситуации лидиру-
ющие позиции в национальной экономике вновь ста-
ла занимать торговля. Ситуация значительно ослож-
нилась в связи с ростом масштабов оттока капитала
из страны. Если в первом полугодии 2008 г. сохрани-
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Таблица 1
Показатели социально-экономического развития России в начале XXI в. (Росстат [1])

Показатели 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Валовый внутренний 
продукт:  
 
всего, млрд руб.  
 
на душу населения, руб. 
 
Расходы на конечное 
потребление, млрд руб. 
 
Валовое накопление, млрд 
руб. 

 
 
 

7306 
 

49835 
 
 

4476,8 
 
 
1365,7 

 
 
 

13243 
 

91607 
 
 

9024,7 
 
 

2755,1 

 
 
 

17048 
 

118573 
 
 

11401,5 
 
 

3558,9 

 
 
 

21625 
 

151106 
 
 

14318,9 
 
 

4338,7 

 
 
 

26904 
 

188813 
 
 

17629,7 
 
 

5748,8 

 
 
 

33111 
 

232990 
 
 

21785,8 
 
 

8031,7 

 
 
 

41668 
 

293527 
 
 

27237,4 
 
 

10642,5 
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лась тенденция притока иностранного капитала в раз-
мере 18 млрд дол., то во втором полугодии отток ка-
питала достиг почти 150 млрд дол.

В региональном отношении можно выделить
субъекты Российской Федерации, налоговые доходы
которых в наибольшей степени снизились в результа-
те экономического кризиса в конце 2008 г.: Оренбур-
гская область, Челябинская, Ульяновская, Мурманс-
кая, Свердловская области, республики Татарстан,
Удмуртия, Саха — Якутия, Красноярский край.

Возникший в России финансово-экономический
кризис объясняется рядом факторов и отличается не-
которыми особенностями. Одной из важнейших со-
циально-экономических особенностей современного
российского кризиса является то, что впервые за мно-
гие десятилетия (возможно, даже, впервые за после-
днее столетие) кризис экономики России стал частью
глобального кризиса. Действительно, в условиях со-
циалистических производственных отношений ни в
период Великой депрессии, ни позже экономика Рос-
сии (как и всего Советского Союза) при возникнове-
нии международных финансово-экономических кри-
зисов оставалась в относительно устойчивом состоя-
нии. Это же справедливо и в отношении новейшей
истории страны, когда после распада СССР Россия
стала суверенным государством.

Еще одной особенностью проявления современ-
ного экономического кризиса в России является его
запаздывающий характер. Это означает то, что гло-
бальный кризис начался в США почти на год раньше,
чем в России. Напомним, что в США кризис начался
в системе ипотечного кредитования с резкого сниже-
ния цен на жилье. Произошло это в начале 2008г.

Вследствии того, что в последние десятилетия амери-
канская валюта выполняет функции мировых денег и
ряда других факторов кризис достаточно быстро стал
проявляться и в других странах — прежде всего, раз-
витых. Таким образом, экономический кризис стал
международным, однако ряд стран с емкими разви-
вающимися рынками (Россия, Китай, Индия) еще
достаточно долго (до шести месяцев) сохраняли вы-
сокие темпы роста.

Быстрое распространение кризисных явлений из
США в развитые страны Европы при сохранении в
течении еще некоторого времени высоких темпов ро-
ста в ряде ведущих стран мира привело к быстрому
развитию теории, в соответствии с которой развива-
ющиеся государства в настоящее время станут имен-
но тем локомотивом, который позволит остановить
глобальный кризис и вытащить развитые страны из
начинающегося замедления экономического роста.
Однако уже к осени 2008г. всем стало ясно, что фи-
нансовый кризис перерастает по-настоящему в гло-
бальный и в конце концов охватит экономику всех
основных стран мира.

Еще одной особенностью российского кризиса
является то, что он явно выходит за рамки обычного
циклического и все более приобретает структурный и
инновационный характер [2]. Особенности проявле-
ния кризиса экономики в России во многом связаны
с факторами возникновения и дальнейшего развития
кризиса. Так, учитывая преимущественно сырьевой
характер российского экспорта, снижение мирового
спроса на важнейшие сырьевые товары вследствии
глобального кризиса привело к падению цен на них и,
как следствие, резкому сокращению доходов. Еще

Показатели 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Валовый внутренний 
продукт 
 
Расходы на конечное 
потребление 
 
Валовое накопление 
 
Промышленное 
производство 
 
Продукция сельского 
хозяйства 

110,0 
 
 

105,6 
 
 

175,2 
 

108,7 
 
 

107,7 
 

107,3 
 
 

106,0 
 
 

114,3 
 

108,9 
 
 

101,3 
 

107,2 
 
 

109,2 
 
 

112,2 
 

108,0 
 
 

103,0 
 

106,4 
 
 

108,8 
 
 

109,5 
 

105,1 
 
 

102,3 

107,7 
 
 

109,0 
 
 

118,6 
 

106,3 
 
 

103,6 
 

108,1 
 
 

110,9 
 
 

121,0 
 

106,3 
 
 

103,4 
 

105,6 
 
 

108,9 
 
 

111,1 
 

102,1 
 
 

110,8 
 

 

 Таблица 2
 Стоимостные показатели развития российской экономики, в постоянных ценах

(в процентах к предыдущему году).

Примечание: показатели промышленного производства и продукции сельского хозяйства приведены в сопоставимых ценах.
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одним очень важным источником роста российской
экономики в докризизисный период, то есть кроме
высоких мировых цен на сырьевые товары (прежде
всего, энергоносители), который также исчерпал себя
— это то, что на мировом рынке исчезли дешевые
финансовые ресурсы.

В этой связи следует добавить, что одним из фак-
торов возникновения глобального экономического
кризиса стало исключительно быстрое развитие ми-
ровой экономики в последнее время (за 5 лет миро-
вой ВВП увеличился на четверть). Кроме того, что такой
быстрый подъем неизбежно привел к накапливанию
системных противоречий в мировой финансово-кре-
дитной и валютной системе, возникла виртуальная
реальность в виде дешевых финансовых ресурсов,
чем воспользовались многие российские бизнесме-
ны. В настоящее время ситуация в корне изменилась.
Доступных кредитов нет, а заложенные в обеспече-
ние кредитов ценные бумаги достаточно быстро обес-
цениваются. До конца 2009 г. предстояло выплатить
по этим долгам около 43 млрд дол. К счастью, рос-
сийское правительство пришло на помощь и предста-
вило около 50 млрд дол. средств через банковскую
систему на решение такого рода проблем.

Дешевые кредиты далеко не всегда способству-
ют их эффективному инвестированию, особенно если
компании, их взявшие, связаны с государственными
структурами. Но это далеко не самое важное негатив-
ное последствие возникших вследствии кризиса из-
менений в финансово-кредитной системе. Рост кор-
поративных внешних заимствований и не высокая
эффективность их использования дополнялись таким
образом тем обстоятельством, что большинство этих
заимствований фактически были квазигосударствен-
ными. В результате прежде снижавшаяся совокупная
(государственная и корпоративная) долговая нагруз-
ка с 2007 г. начала расти, что привело к существенно-
му усилению зависимости экономического положе-
ния России от колебаний мировой финансовой ко-
нъюнктуры, а в условиях глобального кризиса и к бы-
строму вовлечению страны в него.

Таким образом, несмотря на значительный рост и
существенные структурные изменения, произошедшие
с российским фондовым рынком в докризисный пе-
риод, в целом финансово-кредитная система России
оказалась недостаточно зрелой, чтобы в должной мере
противостоять мировому финансовому кризису. Так,
например, в деятельности отечественных заемщиков
наблюдалась типичная ошибка — они нередко согла-
шались на залоговые схемы без особой на то потреб-
ности. В результате в условиях кризиса многие из них
столкнулись с быстрым падением стоимости своих за-
логов и с реальной угрозой лишиться своих активов.

Однако главная причина кризиса конечно же не в этом
(также как и не в том, что ключевым ориентиром раз-
вития многих российских корпораций стал, по-мнению
ряда ученых, рост их капитализации [2]).

Основная причина мирового финансового кри-
зиса заключается в непомерной эмиссии американс-
кой валюты и использовании в огромных масштабах
различных финансовых суррогатов, прежде всего в
виде производных ценных бумаг. Российская эконо-
мика оказалась не готовой, чтобы в должной степени
противостоять различным финансовым «мыльным»
пузырям. Таким образом, в возникновении финансо-
во-экономического кризиса в России «повинны» раз-
личные причины, которые условно можно разделить
на три группы:

1) связанные с особенностями и проблемами со-
временной экономики США;

2) с функционированием системы механизмов
мирового экономического развития;

3) со спецификой российской социально-эконо-
мической системы.

Вместе с тем нельзя утверждать и то, что рос-
сийское правительство оказалось совершенно не го-
товым к разработке эффективной антикризисной стра-
тегии. Так, кроме вышеупомянутой помощи фирмам-
заемщикам российское правительство оказало суще-
ственную финансовую помощь и для поддержки в
условия кризиса банковской системы страны. К важ-
нейшим мерам в этой сфере можно отнести следую-
щие: предоставление ликвидности, расширение гаран-
тий по банковским вкладам физических лиц, выкуп
части банков государством, снижение ставок рефи-
нансирования, осуществление бюджетных вливаний
для стимулирования спроса в реальном секторе эко-
номики, регулирование курса отечественной валюты
по отношению к ведущим мировым валютам. Несмот-
ря на некоторые существенные различия, в целом при-
нятые российскими властями меры по смягчению
кризиса совпадают с мерами, принятыми в развитых
странах. Эти меры дали несомненный эффект.

Прежде всего, в отличие от августовского де-
фолта 1998 г. на этот раз удалось избежать массовых
изъятий сберегательных вкладов физических лиц, в
связи с чем в целом население России не утратило
доверия и к национальной валюте. Однако плавная
девальвация рубля привела к значительному сниже-
нию золотовалютных резервов страны в первой по-
ловине 2009 г. Кроме того, некоторые банки, которым
государство предоставило ликвидность, предпочита-
ли максимально переводить ее в иностранную валю-
ту, чтобы застраховаться от валютных рисков или ис-
пользовать для снижения собственной задолженнос-
ти перед иностранными кредиторами. Все это вместе
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с ростом коррупции не соответствовало первоначаль-
ным намерениям властей при предоставлении денеж-
ных средств.

Однако, несмотря на сложности, в целом приня-
тые меры дали ощутимый позитивный эффект. К тому
же к концу 2009 г. увеличились и золотовалютные ре-
зервы страны (сейчас Россия по этому показателю за-
нимает 3 место в мире). По некоторым оценкам, в Рос-
сии в конце 2009 г. стал наблюдаться некоторый рост
ВВП, но успехами не следует и обольщаться. Первона-
чальный анализ последствий экономического кризиса
показал всю уязвимость российской экономики.

Особенно это связано с неэффективной отрас-
левой структурой экономики и экспорта. Преоблада-
ние в экспорте сырьевых товаров ставит платежный
баланс страны в более тяжелую зависимость от цик-
лических колебаний по сравнению с экономикой ди-
версифицированной. Учитывая сказанное, важнейшей
стратегией развития российской экономики в обозри-
мой перспективе должна стать структурная диверси-
фикация экономики на основе широкого внедрения
эффективных инноваций. Это позволит уменьшить
степень износа основных фондов (с 2001 по 2008 гг.
этот показатель увеличился с 41,2% до 46,3%) как
российской экономики в целом, так и ее важнейших
отраслей. Особое внимание при этом следует уделить
росту коэффициентов обновления и выбытия основ-
ных фондов, которые существенно меньше, чем в
развитых странах (в 2008 г. эти показатели в Росcии
составили 4,2% и 1,0% соответственно).

В противном случае в перспективе все чаще бу-
дут происходить технологические катастрофы, кото-
рые сами по себе могут стать одной из причин оче-
редного финансово-экономического кризиса. В целом
система антикризисных мер должна носить комплек-
сный характер и помимо вышеперечисленных мер
включать также мероприятия по поддержке малого и
среднего бизнеса, изменения в системе налогообло-
жения, создания специальных бюджетных фондов и
пр. Для более эффективного противостояния различ-
ного рода кризисам, которые неизбежно будут возни-

кать в будущем, необходимо также развивать теорию
о социально-экономических кризисах (нами науку о
всевозможного рода экономических патологиях и
кризисах предложено называть патоэкономикой [3],
хотя название, разумеется, не самое главное здесь).

Отсутствие глубоких теоретико-методических
разработок сказалось на процессе формирования
системы антикризисных мер и в настоящее время.
Дело в том, что российская элита (как политическая,
так и экономическая) тщательно готовилась в после-
днее время к возникновению кризиса образца 1998 г.
в целях не допустить ошибок прошлого. Однако си-
туация оказалась другой, ибо причины современного
кризиса и кризиса десятилетней давности существен-
но отличаются (достаточно сказать, что августовский
дефолт 1998 г. был порожден прежде всего внутрен-
ними причинами, в том числе слабостью власти и
просчетами в бюджетной политике). На наш взгляд,
нужна обобщающая теория кризисов в экономичес-
кой сфере. Причем не следует забывать об этом и в
относительно благополучные годы, наступающие пос-
ле завершения кризисного периода. В противном слу-
чае снова окажемся в положении, когда в последнее
десятилетие в России выросло поколение политиков
и менеджеров, привыкших управлять «ростом благо-
состояния» и все более забывающих о кризисном
управлении [4]. Таким образом, для создания систе-
мы эффективного антикризисного управления необ-
ходимо решить широкий комплекс проблем как тео-
ретического, так и практического характера.
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РЕЦЕНЗІЇ
НОВИНКИ НАУКОВИХ ВИДАНЬ

У середині 2010 р. вийшли друком дві брошури
Науково-дослідного інституту соціально-трудових
відносин (м. Луганськ).

У першій брошурі під науковим редагуванням
Мельника С. В. розглянуто діяльність системи соціаль-
ного захисту в Австрії. Надано характеристику окремим
соціальним програмам та схемам соціального захисту
населення. Відображено спрямованість соціальної пол-
ітики Австрії на консолідацію соціальних угрупувань шля-
хом соціально-трудового захисту осіб, які недостатньо
захищені. Розглянуто шляхи забезпечення активної участі
населення в економічному житті суспільства; збільшен-
ня можливостей для пошуку роботи та зростання заро-
бітної плати; надання великої кількості персональних со-
ціальних послуг; надання допомоги на довготривалий
догляд та інших видів соціальної допомоги, що сприяє
збалансованості витрат часу на родину та роботу. Пока-
зано переваги у програмах соціального захисту насе-
лення в Австрії у порівнянні з іншими країнами ЄС.

У іншій брошурі, під авторством Мельника С. В.
запропонований досвід Швеції щодо вирівнювання
соціально-економічного розвитку регіонів та вартості
соціальних послуг, проаналізовані економіко-інвес-
тиційні особливості розвитку регіонів України, упо-
рядкована їх класифікація за окремими соціально-еко-
номічними параметрами.

Найбільшу цінність запропоновані матеріалі пред-
ставляють як виразки технічного регламенту до регу-
лювання взаємостосунків між загальнонаціональним
та регіональним рівнями управління економікою у ціло-
му и соціальним захистом зокрема .

Система соціального захисту в Україні досить
обтяжена, перенасичена, не відповідає сучасним ви-
могам. Нові технічні регламенті дозволять оптимізу-
вати обсяги бюджетних ресурсів на соціальний захист
и європейські стандарти життя особам, якім потрібна
соціальна допомога.
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