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Ю. М. Попова

НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу

УДК 338.48 (477.62)
Ю. М. Попова,
Донецький державний університет управління

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ
В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Постановка проблеми. Туристичний ринок
розвивається в Україні динамічно, але не займає лікуючих позицій. Зміни в економічній ситуації країни
підкреслюють недостатність використання туристичного потенціалу. Постають питання визначення сучасних передумов і подальших тенденцій розвитку туристичного ринку регіону й країни, що в подальшому дозволить об’єктивно підійти до питання щодо
створення туристичної логістичної інфраструктури.
В Україні є можливості створити таку сучасну інфраструктуру за світовими стандартами, але їх реалізація потребує обґрунтованого науково-методичного
підходу і державної підтримки в межах вітчизняного
законодавства.
Метою дослідження є визначення стану туристичної галузі, перспектив її розвитку; проведення аналізу статичних даних і нормативно-законодавчих матеріалів Донецької області й країни в цілому; надання
рекомендацій щодо подальшого розвитку туристичного ринку в Донецькій області.
Виклад основного матеріалу. Аналіз публікацій
із цієї проблематики свідчить, що українські й закордонні вчені систематично проводять наукові дослідження з найбільш актуальних напрямів щодо розвитку туристичної сфери. Вивчають туристичний ринок
такі дослідники: В. Банько [1], В. Гончаров [2],
В. Двоєзерська [3], Л. Донченко [4], В. Дубницький
[5], Л. Забуранна [6], Л. Федулова [7].
Так, у роботі В. Гончарова й Н. Свиридової проаналізовано різні форми розвитку туризму, у тому числі
й тематичні парки та запропоновано сформувати паспорт туристичного потенціалу Луганського регіону [2].
Л. Забуранна і К. Сіренко визначили необхідність формування і вдосконалення комплексу маркетингу туристичних підприємств [6]. У статті В. Дубницького та
Н. Чухно висвітлено процес становлення і розвитку туристичного бізнесу в Донецькій області, розкрито
сутність маркетингової стратегії просування туристичного продукту на внутрішньому ринку [5].
Індустрія туризму в Україні має всі передумови
для потужного розвитку та входження в цивілізова-

ний світовий ринок послуг за умови врахування тенденцій та принципів інноваційного розвитку. Для цього, зазначає Л. Федулова [7], на рівні окремих туристичних компаній необхідно формувати інноваційні стратегії розвитку. У статті В. Двоєзерської наголошено
на деяких тенденціях розвитку державного регулювання розвитку туризму і діяльності курортів в Україні в умовах глобалізації та євроінтеграції суспільних процесів [3]. Також і в статті Л. Донченко і Н. Гостевої визначені економічні й адміністративні механізми розвитку туризму [4].
Але питання комплексного підходу до розвитку
туристичного ринку в Донецькій області й Україні
в цілому в науковій літературі висвітлено недостатньо,
особливо із застосуванням логістичного підходу.
Ситуація у сфері туризму та діяльності курортів
в Україні характеризується такими основними чинниками за проектом Стратегії сталого розвитку туризму
й курортів:
— низьким рівнем усвідомлення населенням
країни і органами, що здійснюють регулювання у сфері
туризму й діяльності курортів, ролі та значення туризму для соціально-економічного розвитку держави;
— відсутністю сформованих туристичних ресурсів і цілісної системи їх раціонального використання, невизначеністю напрямів їх освоєння та розвитку, неефективним і позазаконним використання унікальних природних та історико-культурних ресурсів;
— відсутністю ефективної системи захисту прав
та інтересів туристів, забезпечення безпечних умов на
об’єктах туристичних відвідувань і за напрямами туристичних маршрутів, своєчасного надання всіх видів
невідкладної допомоги особам, які постраждали під
час подорожі;
— відсутністю сприятливих умов для розвитку
індустрії туризму, державної інвестиційної політики у
сфері туризму й діяльності курортів і належної підтримки розвитку пріоритетних видів туризму, зокрема
в’їзного й внутрішнього, сільського, екологічного;
— руйнацією системи соціального туризму, практичною недоступністю туризму для малозабезпечених
4
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Таблиця 1
Динаміка туристичних потоків

Роки

Кількість туристів,
обслугованих суб'єктами
туристичної діяльності
України – усього осіб

Із загальної кількості туристів, осіб

4
3,8
5,2
4,9

Дон.
обл
5
1646
1742
3476

6
377871
416186
417729

туристи-громадяни
України, які
виїжджали за
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4,9
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436311

34346
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58061

1012261

2005

106534

1825649

5,8

1008

326389

39880

566942

65646

932318

2006

125568

2206498

5,6

1263

299125
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69720

1039145

2007

151924

2863820

5,3

1720

372455

64507

336049

85697

2155316

2008

155869

3041655

5,1

3538

372752

61760

1282023

90571

1386880

2009

123073

2290097

5,4

3136

282287

50211

913640

69725

1094170

1
2000
2001
2002

Дон.
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2
77675
112912
111783

Україна
3
2013998
2175090
2265317

2003

158909

2004

%

іноземні туристи
Україна

верств населення, дітей, молоді, осіб похилого віку й
з особливими потребами;
— відсутністю належного прогнозування та планування розвитку туризму, параметрів туристичного
потоку у відповідності до наявних ресурсних можливостей, потреб населення та економіки держави, поверхневим і фрагментарним підходом до розроблення
та реалізації державної і місцевих програм розвитку
туризму;
— недосконалістю організаційно-правових й економічних механізмів реалізації державної політики у
сфері туризму і діяльності курортів, слабкою міжвідомчою координацією й взаємодією між органами державної влади й місцевого самоврядування;
— відсутністю цілісної й комплексної системи
управління туристичними ресурсами країни, різним
відомчим підпорядкуванням туристичних ресурсів,
відсутністю спеціального уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань діяльності курортів;
— недостатнім нормативним, методичним й
інформаційним забезпеченням діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організацій й
суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туризму
і діяльності курортів;
— недостатнім за кількісними, якісними параметрами й за структурою і рівнем наукового, методичноЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

внутрішні туристи
Дон.
обл
9
53913
85727
79738

Україна
10
1350774
1487623
1544956

го й кадрового забезпечення, зокрема у сфері управління на державному та місцевих рівнях [1].
Проаналізуємо динаміку потоків туристів, нажаль
законодавством офіційно визначено три види туризму
за якими наводяться статистичні дані: в’їзний, виїзний
і внутрішній. Аналіз цифрового матеріалу показав, що
Донецька область за кількістю туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності України не перевищує 6% за період з 2000 по 2009 роки (табл.1).
Зазначимо, що концентрація фірм за маркетинговим підходом відображає територіальну структуру
попиту на туристичному ринку. Найменшою територіальна концентрація є у Кіровоградській, Донецькій,
Хмельницькій, Луганській областях; найбільшою —
у Києві, Криму та деякий областях Західної України.
Проблема узгодження туристичних потоків із розвитком туристичної інфраструктури вимагає від учасників
такого ринку особливої уваги на наявність не тільки
природних ресурсів, а й на можливості кожного регіону формувати свої, специфічні, але сучасні напрямки туризму (елітного, пріоритетного, внутрішнього, релігійного, наукового, індустріального тощо). З огляду
на це, зростає популярність туризму Донецької області,
у тому числі й на її внутрішній туризм. Процеси формування туристичних потоків у регіоні стосуються усіх
інститутів туристичного ринку, що дозволяє розгля5

Ю. М. Попова
Таблиця 2
Перелік чинних нормативно-правових актів у туристичній сфері України

Закони України
„Про внесення змін до деяких законів України
„Про курорти” (от 05.10.00 № 2026 - Ш);
щодо
розвитку
та
підготовки
готельної
„Про туризм” (в редакції от 18.11.03 № 1282 інфраструктури до проведення в Україні фінальної IV);
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”
від 8 липня 2010 року № 2468-VI;
Накази Президента України
„Про літнє оздоровлення та відпочинок дітей,
„Про деякі заходи по розвитку туристичної й
учнівської та студентської молоді” у 2008 році (від курортно-рекреаційної сфер України” від 11.03.03
10 червня 2008 року № 533/2008)
№ 207;
„Про заходи про розвиток туризму й курортів в
„Про підтримку розвитку туризму в Україні” від
Україні” (з 21.02.2007 р. №136/2007);
02.03.01 №127;
„Про День туризму” від 21.09.99 № 1047;
„Про Основні напрямки розвитку туризму в
Україні до 2010 року” від 10.08.99 № 973;
Постановлення Кабінету Міністрів України
„Про
затвердження
Програми
розвитку
„Про затвердження Програми розвитку Криму як
туристичної
інфраструктури
по
напрямкам цілорічного курортно-рекреаційного туристичного
національної мережі міжнародних транспортних центру” від 29.01.03 № 133;
коридорів й основних транспортних магістралей в
„Про створення Наукового центру розвитку
2004 - 2010 рр» від 12.05.04 № 612;
туризму» від 17.08.02 № 1132;
„Про заходи з поліпшення роботи по
„Про
затвердження
Державної
програми
використанню й охороні територій курортно- розвитку туризму на 2002-2010 рр.” від 29.04.02 №
оздоровчого й рекреаційного призначення в 583;
Одеській області» від 10.12.03 № 1900;
„Про заходи подальшого розвитку туризму” від
„Про затвердження Порядку розробки й 29.04.99 № 728;
затвердження спеціальних методик відносно
економічного обґрунтування проектів розвитку
курортів и економічної оцінки їх природних
лікувальних ресурсів» від 06.05.01 № 452;
Розпорядження Кабінету Міністрів України
„Про схвалення Стратегії розвитку туризму і
„Про затвердження засад відносно державної
курортів” від 6 серпня 2008 р. № 1088-р.
підтримки розвитку молодіжного й дитячого
„Про затвердження плану заходів по державній туризму” від 12.05.04 №298-р.
підтримці розвитку сільського туризму на 20062010 рр.” від 03.07.06 № 373-р.
„Про затвердження засад по розвитку іноземного
й вн утрішнього туризму” від 27.06.03 № 390-р;

дати їх певну синергетичність, комплексність і систематичність.
За рейтингом основних показників діяльності
туристичних підприємств в Україні Донецька область
посідає 5 місце одразу після Криму, Києва, Одеси та
Севастополя, в якій працюють 298 місцевих туристичних фірм, більш як 500 закладів оздоровлення й
відпочинку на 8750 цілорічних місць, понад 70 готелів
на 5,5 тисяч місць. Отже, держава здійснює підтримку туризму й визначає його пріоритетною сферою розвитку національної економіки (табл. 2).
На туристичний попит у регіоні впливає ряд факторів, один з яких — туристична інфраструктура. До неї

відносяться готелі, туристичні фірми, сервісні центри,
інформація, державні установи, транспорт, фінанси, страхові фірми та інші інститути, які сприяють розвитку туризму. Чемпіонат Європи 2012 року з футболу дає сьогодні показати світу всі можливості регіону і максимально
розкрити туристичний потенціал. Державними та підприємницькими установами розроблені більш ніж 100 додаткових туристичних маршрутів, із них у Донецькій
області — 10; будуються готелі із сучасною інфраструктурою. Але чи буде вся туристична інфраструктура області працювати комплексно, узлагоджено й систематично — результати будуть відомі тільки через рік. Тому,
щоб попередити недоліки роботи інфраструктури турис6
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тичного ринку пропонуємо звернути увагу на закордонний досвід, наприклад, роботу Туристичної палати Польщі.
Роль цієї установи — координувати дію і державних, і
підприємницьких, громадських організацій по наданню
туристичних послуг. ЇЇ філії зосереджені в найважливіших туристичних центрах, де ефективно розповсюджується інформація по відпрацьованим каналам розподілу. У роботі Палати простежується активне використання логістики та її інструментарію.
Наразі, туристичний бізнес включає, власне, багато елементів, і якщо кожен з них буде інноваційний і
ефективний, то відчутного комплексного ефекту досягне увесь туристичний ринок
Висновки. Вирішити поставлені питання, а саме
узгодження обсягів туристичних потоків з якістю туристичної інфраструктури, забезпечення діяльності туристичного ринку в рамках діючого українського законодавства й на основі світових туристичних стандартів
можливо, якщо інститути туристичної галузі комплексно підійдуть до них. Новітнім інструментом забезпечення розвитку туризму в Україні є логістика. Завдяки
новизні й ефективності логістичного підходу визначені
проблеми полягають у комплексному й системному розв’язанні. Отже, аналіз статистичних матеріалів показав
наявність високого потенціалу туристичного ринку. До
передумов якісного розвитку відносяться: законодавча
база, яка регулює український туристичний бізнес;
сформований термінологічний апарат, учасники туристичної інфраструктури тощо. Отже, реалізація пріоритетних напрямів розвитку туризму забезпечується не
тільки чинним законодавством, сучасною інфраструктурою, а й готовністю держави, підприємців і суспільства впроваджувати інновації.

Попова Ю. М. Стан і тенденції розвитку туристичного ринку в Донецькій області
У статті розглянуто основні чинники, що впливають на розвиток туризму в Донецькому регіоні,
відповідно до загальнодержавної стратегії розвитку туризму. Надана динаміка туристичних потоків області
й країни в розрізі в’їзного, виїзного і внутрішнього
туризму. Досліджене чинне законодавство, яке сприяє
сучасному й активному розвитку туристичного ринку. Запропоновано розвивати туристичну інфраструктуру регіону на основі логістичного підходу.
Ключові слова: туризм, Донецька область, туристичні потоки, туристичний ринок, логістичний інструментарій, інфраструктура
Попова Ю. Н. Сущность и тенденции развития туристического рынка в Донецкой области
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие туризма в Донецком регионе, в соответствии с общегосударственной стратегией развития
туризма. Предоставлена динамика туристических потоков области и страны в разрезе въездного, выездного и внутреннего туризма. Исследовано действующее
законодательство, которое способствует современному и активному развитию туристического ринка. Предложено развивать туристическую инфраструктуру региона на основе логистического подхода.
Ключевые слова: туризм, Донецкая область, туристические потоки, туристический рынок, логистический инструментарий, инфраструктура
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Popova Y. N. The state and progress trends of
tourist market in region of Donetsk
Basic factors influencing on development of tourism
in the Donetsk region are considered in the article, in
accordance with national strategy of development of
tourism. The dynamics of tourist streams of region and
country is given in the cut of entrance, departure and
internal tourism. The current legislation which is
instrumental in modern and active development of tourist
market is explored. Offered to develop the tourist
infrastructure of region on the basis of logistic approach.
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НАРАЩИВАНИЕ ЭКСПОРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОН
Швеция, Нидерланды, Дания стали практиковать учебные программы на английском языке. Австралия также специализируется на экспорте образовательных
услуг. Эта страна на экспорте образования получает около 10,0% национального валового продукта. Из других стран, которые успешно проводят соответствующую политику, следует выделить Нидерланды, где существует около 30 весьма крупных университетов (в
стране с населением около 12 млн. жителей).
Отметим, что на фоне опыта зарубежных стран
достижения Украины в экспорте образовательных
услуг являются пока скромными. Вместе с тем наша
страна в последнее время начала активно продвигать
свои образовательные услуги на международный рынок. С каждым годом количество иностранных студентов, обучающихся в различных вузах Украины, увеличивается в среднем на 10,0%. По данным Министерства образования и науки Украины в 2009 году их число достигло 40 тыс. человек, при этом в г. Харькове
обучается 12 тыс. студентов, г. Киеве — 8 тыс., в
г. Одессе — 5 тыс. иностранных студентов. Сейчас Украина занимает 9-е место в мире по количеству иностранных студентов. Необходимо также отметить, что обучение иностранных студентов, помимо политических
дивидендов, является весьма прибыльной сферой. В
среднем иностранный студент в Украине расходует на
обучение и проживание до 8 тыс. дол. США в год.
В 2010 году в ВУЗах Луганской области обучалось около 3,5 тыс. иностранных студентов. Важно
то, что обучение иностранных студентов в Украине,
кроме притока валюты, способствует повышению
международного имиджа страны, в том числе инвес-

В период эпохи глобализации появляется все больше научных статей об экономике знаний. Под этим термином стали понимать такой тип экономики, в которой
знания играют решающую роль. Существует много
направлений экономики знаний — это и университеты,
и фундаментальная наука, и система коммуникаций, и
патентная система, и прикладная наука. К экономике
знаний относится также экспорт образовательных
услуг, общий объем которых составляет около 90 млрд.
дол. США в год. По данным ЮНЕСКО и Организации
экономического и социального развития (ОЭСР) свои
образовательные услуги для иностранцев предлагают
многие высшие учебные заведения из 129 государств
мира, а в целом в системе высшего образования всего
мира обучается около 2,7 млн. студентов. При этом
число иностранных студентов, обучающихся за пределами своих стран, за последние годы увеличилось на
40,0%. Исследования, проведенные в последние годы,
подтверждают тот факт, что больше всего иностранных студентов обучается в США (более 30,0% общей
численности студентов-иностранцев в мире). За ними
следуют Франция, Германия, Великобритания, Канада,
Бельгия и Япония.
По имеющимся оценкам экспертов, американское высшее образование является пятой крупной статьей экспорта в сфере услуг. За счет иностранных студентов американская экономика получает ежегодно
от 12 до 14 млрд. дол. США прибыли.
Наиболее привлекательной в мире для иностранных студентов является система высшего образования
с преподаванием на английском языке. Учитывая это,
европейские страны, такие, как Германия, Финляндия,
8
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отношений Министерства труда и социальной политики Украины совместно с ЛГМУ провели пилотный социологический опрос иностранных студентов, обучающихся в Луганском государственном медицинском
университете. Опросом было охвачено 180 студентов
1-6 курсов. На момент его проведения (2008 г.) подавляющее число студентов (78,6%) проживало в общежитии, остальные (21,4%) снимали частное жилье.
Проведенный опрос показал, что по уровню благосостояния иностранные студенты медицинского университета, участвовавшие в опросе, в целом обеспеченные люди, поскольку только каждый пятый из них
(21,8%) испытывал материальные затруднения. У
большинства студентов родители являются в своих
странах представителями среднего класса (юристы,
инженеры, государственные служащие, медики, преподаватели).
Иностранные студенты (респонденты) в целом
владеют современными информационными технологиями: 62,5% умеют работать на компьютере, каждый
пятый (19,6%) постоянно использует компьютер в
процессе обучения.
Уровень обучения в университете оценили как
хороший — 37,0% респондентов, 33,3% оценили его
как удовлетворительный, остальные (29,7%) — как
неудовлетворительный. Корреляцию между удовлетворенностью обучением и уровнем подготовки самого студента в данном исследовании выявить не удалось, однако именно уровень подготовки и развития
самого студента очень влияет на удовлетворенность
иностранцев обучением.
Иностранные студенты-респонденты в целом недовольны качеством и организацией их отдыха. Причем,
если качеством питания недовольны 36,8% респондентов, а почти половина (42,7%) считают его удовлетворительным, то организацией отдыха студентов недовольны
более половины опрошенных (55,6%), тогда как только
треть оценивают его как удовлетворительно.
Что касается отдельных факторов, затрудняющих
обучение иностранных студентов, то первое рейтинговое место (68,1%) заняли трудности проведения
медицинской практики и общения с пациентами на
английском языке, на втором месте оказались проблемы, связанные с дефицитом учебников на английском языке. Последующие рейтинговые места заняли
проблемы, связанные с качеством проведения практических занятий и семинаров на английском языке, а
также неудобное расписание занятий. На конкретный
вопрос: «Как Вы оцениваете работу преподавателей в
университете?» студенты-респонденты ответили следующим образом: отлично — 26,5%; хорошо —
26,6%; удовлетворительно — 41,3% и плохо — 5,6%.
Основной целью своего приезда в Луганск 63,6%
респондентов назвали желание стать хорошим врачом,
16,4% — сделать карьеру у себя на родине, 9,1% —

тиционной привлекательности государства в целом.
Кроме того, обучение иностранных студентов в Украине способствует интеграции отечественных научных
школ в мировое интеллектуальное пространство и,
следовательно, стимулирует развитие науки и практики в самой Украине [1 — 3].
Лидером по обучению иностранцев медицинским
специальностям является Луганский государственный
медицинский университет, который постоянно наращивает объемы подготовки иностранных студентов на английском языке. Если в 2000 году их численность не
превышала 400 студентов, то в настоящее время она
достигла 2,2 тыс. чел., т.е. увеличилась более чем в 5
раз. Это можно объяснить культурно-исторической привлекательностью Украины, и, что немаловажно, сравнительной дешевизной обучения в сравнении с США и
Европой. Возросшему притоку иностранных студентов
способствовала также деятельность представителей
медицинского университета в странах Африки и Азии.
Заметим, что самым главным условием для привлекательности Луганского региона как экспортера образовательных услуг является создание необходимых
условий для получения современного высшего образования, которые можно разделить на два блока — необходимые и достаточные. К необходимым условиям относятся организация учебного процесса и все, что с ним
связано, а к достаточным — условия жизни и быта, способы удовлетворения культурных и иных социальных запросов и потребностей иностранных студентов [5].
Специфическим аспектом социализации для иностранных студентов является лингвистическая и психологическая адаптация. Под лингвистической адаптацией (английский и русский языки) понимается процесс освоения языка преподавания и языка общения,
которые дают возможность общения иностранного
студента с преподавателями, с пациентами и позволяют успешно овладевать учебными предметами. Под
психологической адаптацией понимают адаптацию личности к социальным проблемным ситуациям, новым
условиям среды, новому личностному окружению [4].
Успех адаптации иностранных студентов к особенностям и традициям украинской культуры обеспечивается, как правило, одновременным изучением и
пониманием ментальности африканских и азиатских
студентов преподавателями медицинского университета, которые являются главными агентами социализации иностранцев.
Процесс адаптации иностранных студентов продолжается в течение всего периода обучения в Украине и предполагает наличие обратной связи между необходимыми и достаточными условиями и объектом
их воздействия, т.е. иностранными студентами. Это, в
свою очередь, предполагает проведение постоянного
мониторинга указанных процессов. С этой целью Государственное учреждение НИИ социально-трудовых
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ных с их адаптацией и безопасностью, решение которых зависит от органов местной власти и администрации университета.
Студенты-респонденты указали на уважительное
отношение к ним со стороны преподавателей, что свидетельствует о нормальном процессе адаптации в
общении между студентами и преподавателями.
Главными агентами социализации и адаптации
иностранных студентов являются преподаватели- как
носители профессиональных ценностей, так и образцов культуры. Эффективность выполнения агентами
социализации своей роли обусловлена, в свою очередь, их профессионализмом. Следовательно, обучение иностранных студентов профессии врача могут
проводить специалисты в области медицины, вооруженные знаниями этнопсихологии и этнопедагогики.
Студенты в целом чувствуют себя безопасно на
улицах города, случаи дискриминации по национальному признаку хотя и имеют место, все же достаточно редки.
Большинство студентов-респондентов нацелены
на получение практических знаний и навыков, о чем
свидетельствует их выбор «любимых» и «нелюбимых»
предметов.
Интегрирующим показателем, отражающим степень удовлетворенности процессом обучения и
условиями проживания в Луганском медицинском
университете, является оценка респондентами реализации тех ожиданий, с которыми они приехали в
Украину. Только 5,3% респондентов считают, что их
ожидания и мечты полностью сбылись, у большей
части респондентов (62,0%) они осуществились частично, а у трети респондентов (32,7%) ожидания
вообще не осуществились и они испытывают досаду и разочарование. Это говорит о наличии проблем
в адаптации иностранных студентов к особенностям
наших норм и ценностей и необходимости дальнейшей работы по их решению.
Предложения.
1. ВУЗы совместно с органами исполнительной
власти региона должны укреплять позиции страны и
региона на рынке образовательных услуг. В этой связи обеспечение безопасности студентов и создание им
необходимых условий проживания является одним из
главных факторов достижения поставленной цели.
2. Для внешней рекламы образовательных услуг
страны необходима организация региональных (азиатских, арабских, африканских) встреч выпускников,
налаживание тесных контактов с абитуриентами из своих
родных стран. Подобные мероприятия, как правило,
широко освещаются национальными средствами массовой информации и способствуют росту интереса
общественности к Украине и Луганскому региону.
3. Ассоциациям иностранных студентов следует
чаще организовывать и проводить в Луганске спортив-

беззаботно провести время в чужой стране, 5,4% —
удачно жениться (выйти замуж).
Среди причин, по которым иностранным студентам нравится учиться именно в Луганском медицинском университете, на первое место респонденты поставили доброжелательное отношение преподавателей
и психологический комфорт, на втором месте оказались интересные, современные методы обучения, на
третьем — высокий авторитет университета на Родине респондентов, на предпоследнем и последнем месте оказались качество преподавания и возможность
занятия спортом.
Подтверждением осознанности установок на овладение врачебной профессией является предпочтение конкретных медицинских специальностей. Как
видно из ответов, первую пятерку самых «любимых»
предметов составили хирургия, внутренние болезни,
физиология, анатомия и фармакология.
В группу «нелюбимых» предметов попали в
основном теоретические предметы, или не имеющие
прямого отношения медицине. По мнению студентов,
гистология, биохимия, акушерство и гинекология оказались для них наиболее трудными предметами.
В целом же 84,6% респондентов привлекают конкретные медицинские знания, что подтверждает предположение о том, что подавляющее большинство иностранных студентов четко определились с профессиональной медицинской карьерой [6 — 7].
Показательно то, что иностранные студенты в
своем большинстве адаптировались к условиям проживания в новой среде и к новой культуре. В то же
время анкетирование показало, что более трети респондентов (34,5%) не чувствуют себя в безопасности
на улицах г. Луганска, 37,9% респондентов не испытывают проблем с безопасностью, а 27,6% респондентов затруднились с ответом.
Социальная адаптация этой категории студентов
проявляется также в степени их доверия к социальным
институтам, с которыми им приходится сталкиваться.
Как видно из ответов, наиболее полно респонденты
доверяют своим родителям (94,5%), преподавателям
(88,2%), товарищам по группе (83,4%), деканату
(80,0%), ректорату (58,8%) и банкам (55,0%). Наименьшим доверием пользуются правоохранительные
органы (41,2%).
Выводы. Обучение иностранных студентов является перспективным направлением привлечения фин.
средств в Луганский регион, в т.ч. и для развития материально-технической базы университетов, повышения международного имиджа страны и является существенным фактором роста инвестиционной привлекательности города.
Увеличение количества иностранных студентов
приводит к возрастанию правовых, организационных,
кадровых, методических и других вопросов, связан10
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ные мероприятия, национальные праздники для демонстрации своих национальных и культурных традиций.
4. Эффективность учебной деятельности существенно повысится, если на старших курсах иностранцы будут обязаны общаться с пациентами самостоятельно на русском языке, а со стороны преподавателя потребуется только контроль.
5. Преподаватели должны максимально учитывать национальную и этнокультурную специфику каждого иностранного студента и поскольку все иностранные студенты испытывают трудности в учебе, необходимо организовать индивидуальные консультации
по тем предметам, которые вызывают у студентов наибольшие трудности.
6. Перспективы трудоустройства иностранных студентов и их профессиональной адекватности на родине
являются важным вопросом. Основная трудность для
иностранных студентов связана с необходимостью сдавать на родине квалификационный экзамен. Структуру
и смысловое наполнение этих экзаменов на родине
иностранца необходимо учитывать в учебных планах
при медицинской подготовке в г. Луганске.
7. С целью своевременного выявления «болевых
точек и очагов напряженности» в процессе социально-культурной и бытовой адаптации иностранных студентов, а также для предотвращения конфликтных
ситуаций, в регионе необходимо проводить постоянный мониторинг (анкетирование, работа кураторов)
условий обучения и проживания как иностранных, так
и отечественных студентов. Необходимо постоянно
изучать эти проблемы, запросы и потребности с тем,
чтобы своевременно их решать.

Мельник С. В., Івченко В. К., Пустовий Ю. Г.,
Терещенко В. В., Івасенко А. В., Матросов В. Д.
Нарощування експорту освітніх послуг як один із
чинників залучення інвестицій у регіон
У статті розглянуто питання залучення інвестицій
у регіон за рахунок експорту освітніх послуг. Шляхом
соціологічного опитування проаналізовано умови навчання та мешкання іноземних студентів в Луганському державному медичному університеті. Виявлено
причини, що ускладнюють соціальну адаптацію іноземних студентів та розроблено пропозиції щодо
управління цими процесами.
Ключові слова: експорт освітніх послуг, соціальні
адаптація іноземних студентів, регіон, залучення інвестицій.
Мельник С. В., Ивченко В. К., Пустовой Ю. Г., Терещенко В. В., Ивасенко А. В., Матросов В. Д. Наращивание экспорта образовательных услуг как один из факторов привлечения инвестиций в регион
В статье рассмотрены вопросы привлечения инвестиций в регион за счет экспорта образовательных
услуг. Путем социологического опроса проанализированы условия обучения и проживания иностранных студентов в Луганском государственном медицинском университете. Выявлены причины, осложняющие социальную адаптацию иностранных студентов и разработаны предложения по управлению этими процессами.
Ключевые слова: экспорт образовательных услуг, социальная адаптация иностранных студентов, регион, привлечение инвестиций.

Литература
1. Дорожкин Ю. Проблема адаптации иностранных студентов / Ю. Дорожкин, Л. Мазилова // Социологические исследования (СОЦИС). — 2007. — №3.
— С. 73 — 77. 2. Иванова М. Социально-психологическая адаптация иностранных студентов первого года
обучения в вузе / М. Иванова, Н. Титкова. — СПб.,
1993. 3. Вышковская М. Адаптация иностранных студентов к условиям жизни и учебы в России (на примере РУДН) / М. Вышковская, И. Троцук [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://
articles.excelion.ru/sciencе — 2010. 4. Батанина Н.
Проблемы адаптации иностранных студентов и пути
их решения [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// www.nsaem.ru — 2010. 5. Фомина Т. Социокультурные параметры обучения в российских высших учебных медицинских учреждениях (обучение
иностранных граждан) / Т. Фомина. — Волгоград :
Изд-во ВолГУ, 2003. 6. Развитие экспорта образовательных услуг российских вузов [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http:// www.russia.edu.ru/
information — 2010. 7. Мельник С. Економіка знань:
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Melnik S. V., Ivchenko V. K., Pustovyy U. G.,
Tereshchenko V. V., Ivasenko A. V., Matrosov V. D.
Escalating of export of educational services as one
of factors of attraction of investments into region
The article deals with the questions of attraction of
investments into the region at the expense of educational
services export. By means of sociological interrogation
conditions of study and rest of foreign students in Lugansk
state medical university are analyzed. The reasons
complicating social adaptation of foreign students are
established and the management of these processes is
developed.
Key words: export of educational services, social
adaptation of foreign students, region, attraction of
investments.
Стаття надійшла до редакції 06.05.2011
Прийнято до друку 27.05.2011
11

Д. Ю. Мелентьев
УДК 338.47:656
Д. Ю. Мелентьев,
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко

ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ:
ОТ СОВЕРШЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНОПОЛИЗМА
К ПОЛНОПРАВИЮ БИЗНЕС СТРУКТУР
Функционирование пассажирского транспорта
является неотъемлемой частью экономической и социальной политики, как на общегосударственном, так
и на локальных уровнях власти. Данная отрасль хозяйствования направлена на удовлетворение спроса в
передвижении населения между определенными пунктами в транспортной сети страны.
Система городского пассажирского транспорта,
как и любая сфера хозяйствования, в течение последних 30-40 лет прошла определенные исторические
стадии своего развития. Распад СССР и постепенная
приватизация отдельных экономических структур полностью изменили деятельность рынка пассажирских
перевозок. Переход от государственного монополизма, который охватывал все сферы деятельности предприятий пассажирского транспорта, к преимущественно частным перевозкам привел к нарушению равновесия на рынке транспортных услуг. Началось своего рода
соревнование между частными перевозчиками (ЧП) и
государственным электротранспортом за пассажира,
что выразилось, в частности, в расширении правового
нигилизма работы частных предпринимателей, при этом
возросло количество аварий на пассажирском транспорте в т.ч. с летальным исходом. В таком ракурсе развития городского пассажирского транспорта назрела
необходимость оптимального регулирования деятельности современных автотранспортных предприятий (АТП),
контроля со стороны государственной и городской
исполнительной власти, а также необходимость сотрудничества частных перевозчиков с государственными
структурами электротранспорта.
В научной литературе исследование вопросов
функционирования городского пассажирского транспорта дается с позиций технических характеристик
транспортной системы (Бойко Г.В., Енин Д.В.), а также с точки зрения экономического оптимума данной
системы (Москаленко Е.В.,Сатаев А.М.).
Целью данной статьи является систематизированное исследование и анализ этапов формирования современного рынка пассажирских перевозок, выявление
рычагов государственного контроля деятельности современных АТП, а также определение основ управления
данного рынка относительно критерия оптимума.
Одним из основополагающих факторов социально-политической стабильности современного го-

сударства является надежная система городского пассажирского транспорта, которая функционирует как
связующее звено инфраструктуры народного хозяйства. Городской пассажирский транспорт является
составляющей структуры общественных услуг.
Общественные блага и услуги не имеют свойств делимости и принципа исключения. Общественные товары (блага и услуги) не могут быть исключены из
потребления и для тех, кто за них не платит
[1, с. 675 — 676]. Регулирование рынка общественных товаров со стороны государства и общественный контроль, таким образом, обусловлены экономической природой этих продуктов.
За последние 40 лет в системе городского пассажирского транспорта прошли большие изменения,
которые затронули все аспекты функционирования
транспортных структур. На рисунке 1 изображены
исторические этапы формирования современного
рынка пассажирских перевозок в Украине.
Первым анализируемым периодом формирования рынка пассажирских перевозок в Украине является период с 1970 по 1991 гг. В СССР система городского пассажирского транспорта (ГПТ) являлась,
на наш взгляд, наиболее совершенной в отечественной практике организации пассажирских перевозок.
Действующая в условиях полного государственного
монополизма, она жестко регламентировалась и контролировалась на общесоюзном уровне и структурировалась на базе мощных территориально-производственных объединений.
Система ГПТ времен СССР являлась приоритетной как в нормативно-законодательной части, так и в
части обеспечения [2]. Власть содержала транспортную отрасль в надлежащем состоянии, обновляла
автотранспортный парк, стремилась удовлетворять
спрос населения на пассажирские перевозки. При этом
возникал „разрыв спроса” в данном сегменте услуг.
К концу периода дефицит услуг городского пассажирского автотранспорта, ненадлежащее качество этих
услуг стали очевидными.
Вторым периодом развития ГПТ выступают
1991 — 1996 гг., который характеризуется распадом СССР и обретением независимости Украины.
Система ГПТ образованная в СССР частично сохранилась. Электротранспорт полностью находил12
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Период (1970 – 1991 гг.)
Государственная
форма
собственности

Система ГПТ времен
СССР

Период (1991 – 1996 гг.)
Государственная
форма
собственности

Система ГПТ времен
распада СССР и
формирования
независимой Украины

Частная форма
собственности (ЧП)
Период (1996 – 2004 гг.)
Государственная
форма
собственности

Система ГПТ
времен независимой
Украины

Частная форма
собственности (ЧП)
Период (2004 – 2009 гг.)
Государственная
форма
собственности
Частная форма
собственности (ЧП)

Система ГПТ независимой
Украины на современном
этапе

Период (2009 г. – по с.д.)
Государственная
форма
собственности

Система ГПТ
сегодня

Частная форма
собственности (АТП)

Рис. 1. Этапы формирования современного рынка пассажирских перевозок в Украине
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ся под контролем государства, автобусные парки
постепенно приходили в состояние износа и выходили с рынка пассажирских перевозок. Правительство не уделяло должного внимания состоянию
транспортной отрасли хозяйствования, в частности
выделению субвенций для компенсации стоимости
перевозки льготной категории пассажиров. Вследствие этого автобусный и троллейбусный парк государственных предприятий постепенно приходил в
состояние физического износа и высвобождал систему городских пассажирских перевозок для частных перевозчиков.
Следующим периодом формирования рынка пассажирских перевозок стали 1996 — 2004 гг. Система государственного монополизма ГПТ была практически разрушена. Ответственность за работу ГПТ
вместе с правом управления автотранспортными предприятиями, трамвайными и троллейбусными депо была
передана от государства к муниципалитетам. Но эта
передача не сопровождалась инвестиционной поддержкой. Поэтому муниципалитеты не смогли обеспечить
своевременной замены устаревшего парка, как это
делало в недавнем прошлом государство. Это способствовало ухудшению уровня предоставляемых
услуг. Одновременно происходил процесс акционирования и приватизации, в результате чего была фактически ликвидирована монополия государственных
предприятий, и на рынок автотранспортных услуг
вышли частные перевозчики. Их услуги позволили
несколько поднять уровень и качество перевозок, но
взаимодействие между различными видами транспорта достигнуто не было [3]. Рынок городского пассажирского транспорта представлял собой совокупность
большого количества частных перевозчиков, которые
не всегда придерживались законодательства в сфере
перевозок и не всегда учитывали интересы пассажиров. Главная цель их выражалась в получении сверхприбыли. При этом контроль над их работой, как со
стороны власти, так и со стороны общественности,
практически не осуществлялся. Споры, возникающие
в деятельности частных перевозчиков, решались часто посредством коррупционных методов, что выразилось в „самопроизволе” частных предпринимателей
перевозчиков.
Четвертым периодом стал временной интервал с
2004 по 2009 гг. В недавнем прошлом полновластие
частных перевозчиков, дисбаланс контроля в сфере
пассажирских перевозок и наличие сложившихся
коррупционных каналов привело к желанию частных
предпринимателей обновить парк собственных автотранспортных средств. Если ранее на улицах городов
присутствовали 12-14-ти местные „ГАЗели”, на данном этапе перевозчики начали приобретать 18-ти мес-

тные „VolksWagen”, „Mercedes-Benz”, „Iveco”, и т.д.,
а затем и 20-40 местные „Богдан” и „Паз”. Параллельно с автотранспортными средствами частных перевозчиков систему городского пассажирского транспорта наполняет и муниципальный электротранспорт, который не имеет достаточных финансовых средств для
обновления подвижного состава, не получает должного объема субвенций и, как следствие, постепенно
выбывает с рынка пассажирских перевозок. На сегодняшний день электротранспорт служит скорее
политическим рычагом управления электоратом, чем
самостоятельным субъектом хозяйствования, поскольку именно коммунальный электротранспорт осуществляет перевозку льготной категории пассажиров, а
данная категория пассажиров — это, прежде всего,
„голоса на выборах”.
Последний анализируемый период формирования рынка пассажирских перевозок в Украине начинается с 2009 г. и до настоящего времени. Сегодня система городского пассажирского транспорта
представляет собой наличие определенного количества частных юридических лиц (автотранспортных
предприятий) с личным либо арендованным парком
автотранспортных средств, которые, взаимодействуя с органами государственной власти, обеспечивают перевозку пассажиров по заданным маршрутам согласно графику движения, утвержденному
заказчиком перевозок, и государственного парка
электротранспорта. Только сейчас государственные
и городские власти пришли к выводу о необходимости регулирования и контроля данной сферой
деятельности, поскольку статистика аварий на городском транспорте в сфере пассажирских перевозок показывает печальные цифры, которые с каждым годом увеличиваются по вине частных перевозчиков. Ярким доказательством вышесказанного выступают аварии 2010 года: в г. Марганец
(Днепропетровская область), где вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли более 40
человек, еще 12 получили тяжелые травмы и госпитализированы; в Житомирской области вблизи
села Повчино Новоград-Волынского района после
столкновения микроавтобуса с автомобилем один
человек погиб и 16 получили травмы; в Хмельницкой области вблизи села Чепеливка Красиловского
района в результате столкновения легкового автотранспортного средства с рейсовым микроавтобусом погибло 5 человек, в том числе годовалый ребенок, еще 9 пострадали.
Таким образом, перед государственными структурами стал вопрос о необходимости оптимального
регулирования и контроля деятельности автотранспортных предприятий с целью недопущения возникнове14
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Городская власть /
Заказчик

Органы ГАИ

Глававтотрансинспекция

Рис. 2. Схема подотчетности АТП

ния дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта.
Анализ рычагов влияния на деятельность субъектов хозяйствования в сфере пассажирских перевозок
выявил следующие структуры подотчетности АТП:
органам ГАИ, Главной государственной инспекции на
автомобильном транспорте и Заказчику в лице Городской власти (рис. 2).
Следовательно, всем звеньям структуры управления пассажирских перевозок необходимо разграничить круг обязанностей. Для успешного управления рынком городских пассажирских перевозок необходимо следующее:
— органам государственной автоинспекции постоянно проводить контроль за соблюдением правил
дорожного движения субъектами предпринимательской деятельности, которые специализируются в сфере
пассажирских перевозок;
— органам главной государственной инспекции
на автомобильном транспорте проверять соблюдение
лицензионных условий предоставления услуг в сфере пассажирских перевозок, контролировать соблюдение графика режима труда и отдыха водителей и
проверять выпуск автотранспортных средств с предрейсовым техническим осмотром и медицинским
освидетельствованием водителей;
— органам государственной власти (т.е. заказчикам перевозок) проверять соблюдение договорных
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обязательств и жестко контролировать соблюдение
расписания движения пассажирского транспорта, а
также маршрутов следования.
Только при сотрудничестве всех звеньев менеджмента в сфере пассажирских перевозок, т.е. организации, управления, контроля и координации, работа
пассажирских перевозчиков будет находиться в законном поле, и иметь безопасный статус.
В практике организации и управления ГПТ всегда стояли задачи эффективности использования различных видов пассажирского транспорта, которые
сводились к рациональной маршрутной сети города и
оптимальным графикам перевозки пассажиров, качеству обслуживания пассажиров и их безопасности.
Эти задачи приобретают особую актуальность в настоящее время, в новых социально-экономических
условиях. Обусловлено это тем, что в отечественных
экономических условиях появилось большое количество малых и средних предприятий различных форм
собственности. Это способствовало увеличению
транспортных потоков, их сложности и взаимозависимости [4]. Доля традиционных, государственных,
транспортных перевозок в городах резко сократилась.
На смену им пришел коммерческий автомобильный и
электрический транспорт, различный по характеристикам динамичности, качества и вместимости.
Пассажирские перевозки в современных социально-экономических условиях нуждаются в разра15
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ботке комплекса эффективных мероприятий по совершенствованию процессов управления на пассажирском транспорте. В этой связи, рассмотрение вопросов совершенствования городского пассажирского
транспорта, как единой социально-экономической
системы, особенно актуально.
Сфера городских пассажирских перевозок —
сложная инфраструктурная система, результаты функционирования которой могут наносить значительный
ущерб субъектам правоотношений или же, напротив,
содействовать им, оказывать существенное воздействие на социально-экономическое развитие городов.
Поэтому система городских пассажирских перевозок
имеет стратегическое значение. Ее нормальному функционированию и развитию должно быть уделено особое внимание органов власти разных уровней, а также внимание общественности.

Мелентьєв Д. Ю. Міський пасажирський
транспорт: від досконалого державного монополізму до повноправності бізнес структур
У статті проведено систематизоване дослідження та аналіз етапів формування сучасного ринку пасажирських перевезень, виявлено важелі державного контролю діяльності сучасних АТП, а також визначено основи успішного управління такого ринку.
Ключові слова: автотранспортне підприємство
(АТП), головна державна інспекція на автомобільному транспорті (Головавтотрансінспекція), міський пасажирський транспорт (МПТ), органи державної автоінспекції (ДАІ), муніципальний електротранспорт,
транспортна мережа.
Мелентьев Д. Ю. Городской пассажирский
транспорт: от совершенного государственного монополизма к полноправию бизнес структур
В статье проведено систематизированное исследование и анализ этапов формирования современного рынка пассажирских перевозок, выявлены рычаги
государственного контроля деятельности современных
АТП, а также определены основы успешного управления данного рынка.
Ключевые слова: автотранспортное предприятие
(АТП), главная государственная инспекция на автомобильном транспорте (Глававтотрансинспекция),
городской пассажирский транспорт (ГПТ), органы
государственной автоинспекции (ГАИ), муниципальный электротранспорт, транспортная сеть.
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ПРИЧИНЫ, УСЛОВИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ КНР В ВТО
(АНАЛИЗ КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ)
Одним из важнейших аспектов торгово-экономических отношений между Китаем и США, влияющими
не только на характер и размеры двусторонних экономических обменов, но и на перспективы развития внутриэкономической и политической ситуации в обеих
странах, перспективы укрепления глобальной торговой
системы, являются проблемы, связанные с принятием
КНР во Всемирную Торговую Организацию.
Вступление КНР в ГАТТ-ВТО рассматривалось
китайским руководством в качестве одного из важнейших вопросов внешнеэкономической политики страны,
обусловленных задачами интеграции Китая в международное разделение труда в качестве полноправного члена международных экономических отношений. Проведение „открытой” внешнеэкономической политики в 80е -90-гг. предусматривало преимущественную ориентацию торгово-экономических связей на США и другие
индустриально развитые страны Запада , откуда предполагалось в обмен на экспортные товары получать необходимые для модернизации экономики страны товары,
технологии, кредиты и инвестиции, что в свою очередь
требовало развивать и диверсифицировать экспортную
базу, наращивать валютные поступления . Данная задача
была одной из важнейших в процессе формирования
внешнеэкономической стратегии КНР.
Однако при практической реализации этого курса
Китаю часто не удавалось добиться полноправного партнерства как с США, так и другими западными странами. Интересы КНР ущемлялись, по отношению к Китаю действовали иные правила и нормы, чем в отношениях между странами-членами ВТО. Доступ китайских товаров на зарубежные рынки ограничивался, в
отношении китайского экспорта зачастую без объяснения оснований задействовались антидемпинговые процедуры, приводящие к значительным потерям. При этом
китайским компаниям во многих случаях не предоставлялось возможности в справедливой форме отстаивать свои интересы. Вступление в ВТО рассматривалось китайским правительством в качестве своего рода
точки отсчета, с которой должно начаться на базе общепринятых правил, норм и процедур более активное

встраивание в глобальную экономику и использование
этого процесса для повышения эффективности национального производства.1
Значение ВТО и выгодность участия в этой организации определялось для КНР рядом обстоятельств.
Во-первых, данная организация представляет собой
организационно- правовую основу международной
торговли, ее документы определяют ключевые договорные обязательства, которыми должны руководствоваться страны-участники при выработке и практическом применении национальных законодательных
и нормативных актов в сфере торговли. В процессе
многосторонних переговоров, коллективных обсуждений, примирения разногласий и поиска компромиссов в рамках ВТО фактически и формируются торговые отношения между членами организации. Механизм разрешения споров, созданный ВТО представляет собой эффективный инструмент отстаивания своих экономических интересов, что основывается на
возможности применения различных санкций организации. Во- вторых, очень важное значение для КНР
имело то обстоятельство, что участие в ВТО предполагает применение режима наибольшего благоприятствования в торговле между странами-членами организации. Снижение тарифных и нетарифных ограничений прежде всего со стороны США, а также других
промышленно развитых стран в отношении важнейших товаров китайского экспорта, к которым относятся текстильные изделия, одежда, обувь, бытовая
электроника, электроприборы, игрушки позволит КНР
существенно нарастить объемы своего экспорта и
обеспечить дополнительные валютные поступления.
При этом появляется возможность эффективной защиты интересов своих экспортеров в рамках использования правовой базы ВТО. В-третьих, правительством КНР учитывалось и то обстоятельство, что участие в организации открывает китайским предприятиям и потребителям доступ к более дешевым импортным товарам и услугам (включая финансовые). В то
же время, в целях обеспечения подготовки отстающих отраслей к конкуренции со стороны иностран-

Li Zhongzhou. Developing the Multilateral Trade and Economic Cooperations, Serving the General Trade Strategy and National
Economy. Almanac of China’s Foreign Economic Relations and Trade, HK. 1997/98, p. 71.
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ных производителей предполагается сохранение в течение трех-пяти лет прежнего уровня таможенных
пошлин, квот и лицензий на целый ряд импортных
товаров и услуг. Кроме того, участие в ВТО будет способствовать развитию реформенного процесса, стимулирует расширение притока иностранных инвестиций в китайскую экономику, положительно скажется
на развитии сферы услуг. Открытие экономики будет
в свою очередь способствовать развитию международных отношений поскольку торговля и инвестиции
делают экономики разных стран взаимозависимыми.
Выступая на министерской конференции ВТО в Катаре глава китайской делегации Ши Гуаньшен заявил,
что участие в многосторонней торговой системе
является в настоящее время единственной возможностью извлечения максимальных выгод от развивающегося в мире процесса экономической глобализации.2
Процесс вступления КНР в ВТО занял много
времени ( пятнадцать лет) и потребовал большое количество усилий, т.к. необходимо было приводить
национальное законодательство в соответствие с многочисленными правилами этой организации, прийти к
соглашению с ее руководящими органами и каждой
страной-членом в отдельности об условиях вступления Китая. Кроме того, после преобразования ГАТТ в
ВТО в 1995 г. переговоры стали проводиться по более широкому кругу вопросов и включать в себя проблемы либерализации деятельности иностранных компаний в сфере услуг КНР (финансовый, банковский,
страховой секторы, дистрибьютерская деятельность,
информационные технологии, аудиторские и консалтинговые услуги, транспортные услуги и др.). Все это
значительно усложнило переговорный процесс, требовало осторожного и взвешенного подхода. В целом, вопрос стоял о выработке хорошо продуманной
стратегии, сочетающей собственные экономические
интересы с требованиями ВТО и отдельных стран-участников организации.
Отметим, что Китай подписал документы о присоединении к ГАТТ в 1947 г. и был представлен в организации правительством Гоминьдана до 1949 г. После образования КНР в 1949 г. китайское правительство отозвало свое членство в ГАТТ. В 1986 г. Китай
выразил пожелание восстановить членство и получил
статус наблюдателя. В этом же году Китай начал участвовать в многосторонних торговых переговорах
Уругвайского раунда ГАТТ. В 1987 г. была образована рабочая группа по рассмотрению китайской заявки о полноправном участии в организации. К середи-

не 90-х гг. было проведено около 20 встреч по обсуждению вопроса о принятии КНР в эту организацию. В ноябре 1994 г. Китай предложил завершить
переговоры по присоединению к ГАТТ с тем, чтобы
стать одной из стран-учредителей ВТО. Однако проходившая в декабре встреча рабочей группы по Китаю не смогла выработать соглашение по этому вопросу. После образования в 1995 г. ВТО КНР обратилась с просьбой о преобразовании рабочей группы
ГАТТ по рассмотрению китайской заявки в рабочую
группу ВТО. В августе 1997 г. было достигнуто первое двустороннее соглашение, которое Китай подписал с Новой Зеландией.
В ноябре 1999 г., после тринадцати лет сложных
переговоров, Китай подписал двустороннее соглашение с США по условиям своего присоединения к ВТО,
что явилось ключевым этапом в отработке условий
присоединения к организации, и означало вступление
переговорного процесса по полноправному участию
КНР в глобальной торговой системе в заключительную стадию. В результате переговоров стороны добились необходимых взаимных уступок и обязательств,
связанных с защитой интересов своих производителей, экспортеров, потребителей и инвесторов. В
своем обращении по поводу подписания двустороннего китайско-американского соглашения Председатель КНР Цзян Цзэминь сказал: „В нынешнем развитии мира необходимо активное участие Китая. Являясь крупнейшей по численности населения, седьмой
по размеру экономики и десятой по объему товарооборота державой мира, Китай сможет внести весомый вклад в укрепление и усиление многосторонней
торговой системы. Присоединение Китая к ВТО служит также фундаментальным интересам Китая и Соединенных Штатов. Китай является четвертым по значению торговым партнером США, в то время как Соединенные Штаты являются вторым по значению торговым партнером и вторым крупнейшим инвестором
в Китае. Являясь членом ВТО, Китай еще больше откроет свой рынок для американских товаров, технологий и капитала, что приведет к расширению экономических связей и позволит улучшить весь комплекс
двусторонних отношений”.3
Подписание соглашения с США значительно
ускорило процесс вступления КНР в ВТО. В мае
2000 г. в Пекине было подписано двустороннее соглашение с Европейским Союзом. В сентябре 2001 г.
на заседании рабочей группы ВТО по Китаю, которое
проходило в Женеве, были утверждены все докумен-

Beijing Review, N47, November 22,2001, p. 4.
His Excellency Jiang Zemin, President of the People’s Republic of China. China’s Accession to the WTO Serves the Common
Interests of China, the United States, and the World. The China Business Review, January-February 2000, Vol. 27, p. 10.
2
3
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ты по присоединению КНР к ВТО. В ноябре того же
года на министерской конференции в Дохе (Катар)
Китай был принят в состав ВТО в качестве полноправного участника организации.
Сложность переговорного процесса связана с
тем, что он разбивается на несколько этапов, в ходе
которых в рамках многосторонних и двусторонних
переговоров необходимо прийти к соглашению об
условиях вступления по различным позициям . Договорный процесс построен на принципах взаимности,
в соответствии с которыми вступающая страна идет
на определенные уступки в области либерализации
условий доступа иностранных товаров и услуг на свой
внутренний рынок и взамен получает полноправное
участие в глобальной торговой системе, регулируемой нормами и правилами ВТО. На вступающую страну распространяются все взаимные обязательства и
уступки, выработанные в ходе предыдущих раундов
многосторонних торговых переговоров, включая распространение на постоянной основе режима нормальных торговых отношений, что было особенно важно
для Китая.
В связи с тем, что США играют в многом определяющую роль в глобальной торговой системе, двусторонние переговоры с американскими представителями проходили наиболее сложно. На них обсуждались трудные для КНР уступки по доступу на китайский рынок американских товаров и услуг, а также сроки выполнения принятых на себя при вступлении в ВТО обязательств. Взамен США должны были
распространить на Китай все преимущества, которыми пользуются в торговле с Соединенными Штатами
другие участники ВТО. При этом, в случае противоправных действий в отношении КНР со стороны США
или другого члена организации Китай, после вступления в состав организации, получал право подавать
соответствующую жалобу в ВТО. Решения организации являются обязательными для исполнения на национальном уровне. Переговоры с США охватывали
практически все сферы, регулируемые нормами и
правилами ВТО и включали в себя проблемы торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами, услугами ( банковские, страховые, дистрибьютерские, аудио-визуальные, профессиональные услуги, ценные бумаги, туризм), защита прав интеллектуальной собственности, инвестиционный режим.
Одним из наиболее сложных вопросов в рамках
двусторонних китайско-американских переговоров
был вопрос о предоставлении Китаю режима нормальных торговых отношений на постоянной основе. Согласно правилам ВТО, каждый член организации дол4

жен предоставить всем другим членам организации
наилучший торговый режим, который он предоставляет любой другой стране — члену ВТО — т.е. нормальный торговый режим на постоянной основе. Предоставление и соответственно получение этого режима является важнейшим элементом в отношениях между странами, которые являются членами ВТО. Однако в торговых отношениях с США, вопрос о предоставлении данного режима на постоянной основе осложнялся сохранением поправки Джексона-Вэника к
американскому торговому закону от 1974 г. Поправка предусматривает необходимость ежегодного рассмотрения Конгрессом и дальнейшего утверждения
президентом страны вопроса о пролонгации режима
наибольшего благоприятствования в отношении стран
с нерыночной экономикой. В 80-е гг. Конгресс США
практически автоматически продлевал для Китая данный режим. В 90-е гг. (после подавления студенческого движения в Пекине в июне 1989 г.) в Конгрессе
проходили ежегодные ожесточенные дискуссии о целесообразности предоставления Китаю данного режима. В период проведения заключительного этапа китайско-американских переговоров о принятии КНР в
ВТО в Конгрессе США стала возобладать точка зрения о невозможности на постоянной основе предоставить Китаю нормальный торговый режим, несмотря
на правила торговой организации.
Китайская сторона поставила вопрос таким образом: хотят ли Соединенные Штаты поддерживать с Китаем нормальные торговые связи на долгосрочной
основе, развивать более безопасный и прочный общий
комплекс двусторонних отношений, основанный на
обязательствах придерживаться правил и стандартов
ВТО, способствовать проведению рыночных преобразований в КНР и укреплять свои экономические позиции на китайском рынке. Если так, то США должны
утвердить двустороннее соглашение с Китаем по ВТО
и предоставить нормальный торговый режим на постоянной основе. В противном случае США не смогут
воспользоваться обязательствами КНР, связанными с
открытием китайского рынка для импорта американских товаров и услуг, включая финансовые услуги и
телекоммуникации. В результате позиции американских компаний на китайском рынке будут ослаблены в
пользу других стран- членов ВТО, может быть осложнен весь комплекс двусторонних отношений.4
Американская сторона, в свою очередь, хорошо
понимала важность двустороннего договора. К концу 90-х гг. торговля с Китаем обеспечивала в США
занятость более 200 тыс. человек, а с учетом реэкспортной торговли через Гонконг эта цифра достигала

Foreign Trade Minister Answes Questions at NPC Conference. China Economic News, N13, 3rd April, 2000, p. 9.
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400 тыс. человек. Соглашение с КНР открывало перспективы более активной работы на китайском рынке
для американских компаний, включая предприятия
малого бизнеса США, слабо представленные в Китае.
Поэтому принятие КНР в состав ВТО на выгодных
для США условиях, организация механизма контроля
над выполнением Китаем взятых на себя обязательств
стало рассматриваться американским правительством
в качестве одного из важнейших приоритетов внешнеэкономической политики США. Именно такой подход, по мнению целого ряда авторитетных американских политиков и ученых, позволял не только решать
двусторонние торгово-экономические противоречия и
проблемы, но способствовал налаживанию более тесного взаимодействия между двумя странами в других областях, в частности в области безопасности.5 С
учетом вышеназванных обстоятельств Конгресс США
в 2000г. принял решение о предоставлении Китаю режима нормальных торговых отношений на постоянной основе после принятия КНР в состав ВТО. В результате, США лишаются одного из сильнейших рычагов одностороннего давления на Китай, использовавшегося в 90-е гг. не только в экономических, но и
в политических целях.
Результатом многолетних китайско-американских
переговоров стала выработка большого количества обязательств, которые должен выполнить Китай для вступления в ВТО. Основная часть этих обязательств была
включена в заключительный протокол рабочей группы
ВТО по Китаю в 2001 г. В свою очередь Китай добился
того, что входит в ВТО на правах развивающейся страны с соответствующими преимуществами, включая получение переходного периода в течение которого будет
осуществляться поэтапная либерализация внешнеэкономической деятельности и приведение национального законодательства в соответствие с нормами ВТО при сохранении определенных льгот в области государственного регулирования и субсидирования.
Важнейшие обязательства КНР по либерализации внешнеэкономической деятельности в отдельных
секторах экономики, выработанные в ходе
двусторонних переговоров с США об условиях
присоединения Китая к ВТО выглядят следующим
образом:
Сельское хозяйство. Соглашение с США охватило практически все сферы регулирования торговли
сельхозпродукцией. Китай согласился ликвидировать
экспортные субсидии, значительно снизить тарифы на

импорт сельскохозяйственной продукции, устранить не
имеющие специального научного свидетельства санитарные и фитосанитарные барьеры, вынести торговлю
сельхозпродукцией за рамки контролируемых государством каналов продовольственного и материально-технического снабжения. В соответствии с китайско-американскими договоренностями, в систему квотирования КНР будут включаться квоты не только для государственных, но и для частных китайских предприятий. На
переговорах особо остро стоял вопрос о субсидировании Китаем экспорта сельскохозяйственной продукции,
в связи с чем большое число китайских товаров продается на мировом рынке по ценам значительно меньшим
, чем цены внутреннего рынка. Американская сторона
настаивала на ликвидации экспортных субсидий на такую продукцию, как кукуруза, хлопок и рис, поскольку именно эта китайская продукция конкурирует на мировом рынке с сельскохозяйственными товарами США
. Сторонами были достигнуты договоренности о том,
что субсидии сельскохозяйственному производству будут составлять не более 9% общего объема внутреннего
производства. Китай сократит пошлины на сельскохозяйственную продукцию, в среднем, с 22% до 17%.6
При этом, средние тарифы на приоритетную для американской стороны продукцию (кукуруза, пшеница, хлопок, рис и др.) сократятся с 31, 5% в 1999 г. до 14,5% к
январю 2004 г. Китай согласился с позицией американской стороны о том , что национальная система квотирования и ее неясное для иностранных партнеров применение сдерживают расширение импорта американских товаров на внутренний рынок КНР.( причем тарифы
на продукцию, которая продается сверх квот составляют очень высокую цифру в размере 121,6%).Существующие в КНР размеры импортных квот являются небольшими и не соответствуют потенциальным возможностям американских продаж на китайском рынке. Например, к моменту подписания китайско-американского соглашения размер квоты на ввоз кукурузы составлял 250
тыс. тонн, хлопка — 200тыс. тонн, риса — 250 тыс.
тонн, пшеницы — 2млн. тонн. Двусторонним соглашением предусмотрено увеличение размера квот, которое
произойдет сразу же после принятия КНР в состав ВТО.
Квоты увеличиваются в следующих размерах: на кукурузу до 4,5 млн. тонн, хлопка — до743 тыс. тонн, риса
— до 2,6 млн. тонн, пшеницы — до7,3 млн. тонн.7 При
этом все неиспользованные квоты китайского государственного сектора будут передаваться частным предприятиям. Затем, к 2004 г. предполагается дальнейшее уве-

5
Robert D. Hormats, Chair Elizabeth Economy, Kevin Nealer. Begining the Journey. China, The United States , And The WTO. Task
Force Report. Council on Foreign Relations . N.Y. 2001.P.4.
6
Key Changes China Has Promised after It Joins the WTO, Wall Street Journal, September 17, 2001, p. 1.
7
WTO Special Report. The China Business Review, January-February 2000, Vol. 27, N.1, p. 20.

20

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Н. Н. Котляров
личение квот: на кукурузу — до 7,2 млн. тонн, хлопка
— до 894 тыс. тонн, риса — до 3,3 млн. тонн, пшеницы
— до 9,3. Китайско-американским соглашением предусмотрено также снижение ввозных пошлин на молочные товары, фрукты, мясо, винные изделия. Пошлины
на эту продукцию сократятся, в среднем, в три-четыре
раза. Например, тарифы на говядину сократятся с 45%
до 12% , цитрусовые — с 40 до 12%, вино — с 65 до
20%. Важно отметить, что в результате снижения пошлин
уровень китайских тарифов на продукцию сельского хозяйства будет ниже уровня тарифов, взимаемых большинством других американских торговых партнеров. Либерализация внешней торговли продукцией сельского
хозяйства, которая будет происходить в результате достигнутых договоренностей, должна привести к значительному увеличению импорта Китаем данной продукции, хотя увеличение будет носить градуальный, т.е. постепенный характер. По мнению зарубежных аналитиков, наиболее важным достижением двусторонних переговоров в этой области является предстоящее в ближайшие годы уменьшение в КНР государственной монополии внешней торговли на сельскохозяйственные
товары, а также сближение механизма решения споров,
правовых методов урегулирования разногласий с правилами, принятыми в мировой практике, что в свою
очередь является одним из важнейших требований ВТО.8
Хотя Китаю потребуется определенный период времени,
чтобы адаптироваться к международным стандартам,
страна уже начала движение в этом направлении, правда не такими быстрыми темпами как хотелось бы американской стороне и другим участникам ВТО.
Выполнение всех вышеперечисленных договоренностей приведет к тому, что импортные сельхозтовары
будут более свободно конкурировать с китайскими национальными товарами на внутреннем рынке КНР. В
результате увеличится влияния мирового рынка в
определении ассортимента продукции, которую целесообразно производить в Китае, а также определения
запросов китайских потребителей. Растущая роль рыночного регулирования и частного бизнеса, более
открытые границы уменьшат государственное вмешательство в торговые операции, позволят изменить неустойчивый характер поставок сельхозпродукции в
Китае. Кроме того, китайское правительство будет проводить более рациональную и правильную сельскохозяйственную политику. По словам ведущего специалиста Университета Сельского Хозяйства в Гуаньчжоу
Ли Биланя, в прошлом Китай во многом пренебрегал

проблемами сельского хозяйства в пользу развития промышленности. В определенный период времени эта политика была оправданной, но теперь такой подход представляет собой скрытую опасность для всей экономики страны. Вступление в ВТО, по его словам является
правильным решением, поскольку оно стимулирует проведение корректировки экономической политики государства.9 В 2000 г. объем производства сельскохозяйственной продукции в Китае составил 300 млрд. долл.
— примерно столько же, сколько в Южной Корее. Однако государственные вложения КНР в инфраструктуру и субсидии производства составили всего 14млрд.
долл., что значительно ниже уровня в 10%, позволяемого правилами ВТО и намного меньше инвестиционной поддержки, которую предоставляют своему сельскому хозяйству страны Запада. По заявлениям представителей министерства сельского хозяйства КНР, в
ближайшие годы будут увеличены вложения в отрасль,
с тем, чтобы повысить конкурентоспособность китайских производителей.10
Промышленность. Китай взял на себя обязательства поэтапно отменить систему квотирования на продукцию промышленного производства, а также постепенно отменить или существенно сократить существующие тарифы на широкий спектр промышленных товаров. Средние тарифы на промышленные товары в
1999г. в Китае составляли 24, 6%. Согласно китайскоамериканскому соглашению эти тарифы к 2005 г. сократятся до 9,4%. Одновременно с этим в предстоящие пять лет предполагается ежегодное увеличение
существующих квот на промышленные товары на 15%,
что означает постепенное расширение рынка сбыта для
импортных товаров. К 2005г. Китай должен отменить
большинство квот на промышленную продукцию.11
Особо следует выделить обязательства Китая в области либерализации ввоза на внутренний рынок импортной продукции автомобилестроения. К концу 90-х гг.
тарифы на импортные автомобили составляли 80-100%.
Китай и США достигли договоренности, что к 1 июля
2006 г. будет проведено существенное сокращение тарифов., и импортные пошлины на автомобили запчасти будут составлять не более 25%. К этому времени
должна быть полностью отменена система квот на ввоз
в страну зарубежной автотехники. Квоты предполагается отменять постепенно путем их поэтапного увеличения. Нынешний размер квот, составляющий 6 млрд.
долл. будет увеличиваться ежегодно на 15% пока не
будет полностью ликвидирован.
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Помимо договоренностей в области автомобильной промышленности, обращают на себя обязательства Китая, связанные с либерализацией импорта товаров химической промышленности. Пошлины на
изделия химической промышленности в предстоящие
пять лет будут сокращены с 35% до 0,55-6,5% в зависимости от наименования продукции.
Наконец, еще одной важной уступкой со стороны Китая стало согласие присоединиться к международному соглашению по информационным технологиям, которое предусматривает ликвидацию тарифов
на широкий ассортимент продукции информационных
технологий( в частности, будут ликвидированы тарифы на полупроводники, компьютеры и все оборудование, связанное с Интернетом). Таким образом, в
результате многолетних переговоров, китайская сторона взяла на себя обязательства постепенно ликвидировать сложную систему барьеров для импорта
американских промышленных товаров.
Сфера услуг. Китай принял на себя обязательства отменить ограничения на долевое участие иностранных компаний в совместных предприятиях, работающих в большинстве секторов сферы услуг, а также отменить территориальные ограничения на деятельность иностранных компаний, специализирующихся
в этой области . Было дано обязательство присоединиться к соглашениям ВТО по телекоммуникационным и финансовым услугам. Китай согласился с мнением американской стороны о том, что существующее в КНР инвестиционное законодательство, отсутствие транспарентности в административных процедурах и арбитражном применении законов серьезно
ограничивает ввоз услуг и приток инвестиций на китайский рынок, особенно в области финансовых, телекоммуникационных, дистрибьютерских, аудиовизуальных услуг и туристическом секторе. Так, до подписания китайско-американского соглашения иностранным банкам запрещалось обслуживать китайских
клиентов в местной валюте, сохранялись жесткие ограничения на географию деятельности иностранных
банков, требовалось соблюдение сложной процедуры для открытия новых отделений и филиалов. В соответствии с двусторонним соглашением, американские банки в течение пяти лет после присоединения
КНР к ВТО получат полный доступ на китайский рынок . При этом, уже через два года после присоединения американские банки смогут осуществлять операции в местной валюте с китайскими юридическими
лицами, а через пять лет — с физическими лицами.
Все географические ограничения будут отменены через пять лет после вступления КНР в ВТО. К этому
12

времени будет также существенно расширена сфера
деятельности для иностранных инвесторов на китайском рынке ценных бумаг. Причем сразу после присоединения к ВТО, китайская сторона позволит иностранным финансовым институтам владеть 33% долевого участия в совместных предприятиях по управлению фондами, а через три года после вступления в
организацию иностранная доля может быть увеличена до 49%. Иностранные банки получат также право
заниматься ранее запрещенной для иностранцев
андеррайтерской деятельностью на рынке ценных бумаг, причем на тех же условиях на которых работают
специализированные китайские компании.12
В ходе двусторонних переговоров важные договоренности достигнуты и в области либерализации деятельности американских компаний на страховом рынке Китая. Существовавшая до вступления
в ВТО ограничительная практика, в основе которой
лежала сложная процедура получения лицензий, позволяла работать на китайском рынке всего двадцати иностранным страховым компаниям. Сфера деятельности каждой из этих компаний строго лимитировалась. Так, иностранные компании должны были
работать только с партнерами, утвержденными китайским правительством ,они не имели права продавать коллективные и пенсионные полисы, география
деятельности ограничивалась несколькими регионами. В соответствии с китайско-американским соглашением, Китай дал согласие разрешить фирмам, специализирующимся в области страхования иностранной собственности заниматься страхованием рисков
на территории практически всей страны. Все географические ограничения будут отменены в течение трех
лет после присоединения к ВТО. Китай позволит
иностранным страховым компаниям расширить сферу деятельности, включая работу в ранее запрещенной для иностранцев области страхования здоровья.
В области страхования жизни иностранным компаниям будет разрешено приобретать до 50% долевого
участия в совместных предприятиях. Таким образом,
американские страховые компании будут более широко представлены на китайском рынке.
Торговая и дистрибьютерская деятельность.
Китай согласился в законодательном порядке дать
более четкое определение понятию дистрибьютерской
деятельности, которое должно соответствовать принятым международным нормам и включать оптовую
и розничную торговлю, сервисное обслуживание,
ремонт, транспортные перевозки. До последнего времени иностранные компании не имели права самостоятельно заниматься этими видами деятельности в КНР

Ibid.
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за исключением тех случаев, когда дистрибьютерская
деятельность являлась составной частью их производственной деятельности на территории страны. Такая
постановка вопроса , по мнению представителей США
серьезно ограничивала способность американских
специализированных фирм осуществлять маркетинговую деятельность, эксплуатацию и послепродажное
обслуживание товаров. Согласно китайско-американскому соглашению, в течение трех лет после вступления в ВТО Китай должен отменить все существующие для иностранцев ограничения на предоставление
дистрибьютерских услуг , включая услуги по складированию, техническому анализу и упаковке товаров, а также разрешить иностранным компаниям предоставлять услуги в области авиакурьерского сообщения. Иностранные производители услуг получат
право создавать филиалы в Китае со 100% иностранным участием. После выполнения Китаем своих обязательств, американские специализированные компании получат возможность интегрировать операции на
китайском рынке в свою глобальную сеть, что является одним из важнейших факторов их высокой конкурентоспособности.
Необходимо отметить двусторонние договоренности области расширения деятельности на китайском
рынке иностранных компаний, специализирующихся
на предоставлении профессиональных услуг, куда
относится деятельность юридических, аудиторских,
инжиниринговых, архитектурных фирм, консультирование в сфере управления, предоставление компьютерных услуг и др. До последнего времени работа этих
компаний в Китае была жестко ограничена. Так, иностранные аудиторские фирмы, работающие в КНР
могли предоставлять только консультационные услуги. Согласно выработанным договоренностям, иностранные компании, специализирующиеся в области
предоставления профессиональных услуг получат
возможность заниматься значительно более широким
сферой деятельности. Китайская сторона взяла обязательства разрешить иностранным партнерам владеть
контрольным пакетом в совместных предприятиях,
занимающихся предоставлением профессиональных
услуг. Одновременно расширятся права иностранных
компаний в области распространения аудио и видио
продукции, включая приобретение в собственность
кинотеатров, что должно привести к увеличению продаж зарубежной продукции на китайском рынке. Со
стороны США решение вопросов в этой области
активно лоббировали представители американской киноиндустрии, доходы которой в Китае в 1997 г. составили всего 18 млн. долл., что представляло собой
13

немногим более 1% общих ее доходов по всему миру,
составивших 12 млрд. долл. Серьезные договоренности достигнуты также в вопросах либерализации
деятельности американских компаний, специализирующихся в области туризма. В предстоящие пять лет
Китай должен снять большинство ограничений по работе на местном рынке для иностранных туроператорв
и операторов гостиниц.
Подписание двустороннего соглашения с США
существенно ускорило достижение Китаем договоренностей с Евросоюзом и окончательного согласования
с рабочей группой ВТО условий присоединения к
организации. Основными вопросами на окончательном этапе переговоров с рабочей группой ВТО стали
проблемы увеличения роли негосударственного сектора в экономике, реформирование системы налогообложения, приведение законодательства в соответствие с требованиями организации, изменение механизма ценообразования, инвестиционный режим, контроль за исполнением взятых обязательств.
Касаясь проблем внешней торговли КНР со странами-участниками ВТО, рабочая группа в своем заключительном докладе отметила, что хотя Китай осуществляет либерализацию своей внешнеторговой деятельности, однако все еще существует целый ряд
ограничений, которые не соответствуют требованиям
организации. Так, право заниматься внешнеторговой
деятельностью предоставлено не всем, а лишь некоторым китайским компаниям. Предприятия с участием
иностранного капитала при осуществлении внешнеторговых операций ограничены сферой своей непосредственной деятельности. Китайская сторона выразила согласие в течение трех лет после присоединения разрешить осуществлять экспортные и импортные операции всем предприятиям практически по всем
товарным позициям ( за исключением некоторых товаров, зарезервированных за государством ) с одинаковыми требованиями как для китайских, так и иностранных компаний.13
С учетом того обстоятельства, что Китай является
крупнейшим в мире экспортером шелка на переговорах был выделен вопрос об отмене государственной
монополии на торговлю данным товаром. Китай взял
на себя обязательства постепенно отменять ограничения на торговлю шелком, с тем, чтобы к 2005 г. предоставить право торговать этой продукцией негосударственным предприятиям и индивидуальным лицам.
Китай подтвердил свое намерение после вступления в
ВТО присоединиться к международному соглашению
по информационным технологиям и убрать тарифы на
все продукты информационных технологий.

World Trade Organization Report of the Working Party on the Accession of China WT/MIN (01)3, 10 November 2001, p.17.
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Особо остро на переговорах с рабочей группой
ВТО стояли вопросы, связанные с системой экспортного и импортного лицензирования КНР. В докладе
рабочей группы отмечалось, что некоторые положения Закона КНР о внешней торговле не соответствуют правилам ГАТТ1994, которые предусматривают
возможность лишь временного введения экспортных
ограничений и запрещений. Размер экспортного лицензирования КНР, несмотря на его сокращение, остается высоким и составляет около 10% общего объема экспорта. Было выдвинуто требование, чтобы к
моменту вступления в ВТО Китай еще больше сократил или полностью отменил экспортное лицензирование. Китайская сторона, в свою очередь, заявила, что
под экспортное лицензирование в настоящее время
подпадает лишь ряд минеральных ресурсов, сельскохозяйственных товаров и химикатов. Если в 1992 г. в
КНР к экспортному лицензированию относилось 143
категории товаров, составлявших 48,3% общего объема экспорта страны, то к 2000г. численность таких
товаров сократилась до 58 категорий, составляющих
9,5% объема экспорта. Основные критерии, которыми руководствуется Китай при выдаче экспортных
лицензий заключаются в следующем: во-первых, обеспечение национальной безопасности, во-вторых, защита от недостаточных поставок товаров на внутренний рынок страны, в третьих, ограниченные покупательные возможности импортирующих стран, в-четвертых, обязательства, заложенные в международных
договорах. После вступления в ВТО, согласно обязательствам китайской стороны, внешнеторговое законодательство КНР будет приведено в соответствие с
требованиями ГАТТ, экспортные ограничения и лицензии будут использоваться в тех случаях, которые предусмотрены правилами ГАТТ.14
По вопросам торговых аспектов инвестиционной
деятельности Китай подтвердил намерение действовать
в соответствии с положениями соглашения ТРИМС и
убрать все требования к иностранным инвесторам,
связанные с обязательной продажей на экспорт части
произведенной продукции, балансом счетов в иностранной валюте, обязательном использовании при производстве конечных товаров местной продукции и
полуфабрикатов.
На заключительных переговорах с рабочей группой ВТО отдельно выделены обязательства КНР по
отмене ограничений для производителей автотранспортных средств, связанных с самостоятельным выбором категорий, типов и моделей транспортных средств.
Были достигнуты договорнности, что данные ограни14
15

чения будут полностью отменены через два года после вступления КНР в ВТО. Китай согласился увеличить лимиты в рамках которых иностранные инвестиции в производство автотранспортных средств на территории КНР могут утверждаться на уровне провинциальных правительств без соглосования с центральными органами власти. Такие лимиты увеличивается
с 30 млн. долл. в 2000 г. до 60 млн.долл. через год
после вступления в ВТО и до 150 млн. долл. через
четыре года после вступления в организацию. Китай
согласился снять ограничения на максимальное долевое участие иностранных компаний в совместных
предприятиях, производящих автотранспортные средства, которое составляло 50% до момента вступления
в ВТО. Вместе с тем правительство КНР оставило за
собой право самостоятельно устанавливать критерии
отличия между грузовиками, автобусами, легкими
коммерческими транспортными средствами и пассажирскими автомобилями.
Со своей стороны рабочая группа ВТО признала, что при проведении антидемпинговых расследований в отношении КНР и начислении антидемпинговых пошлин китайским компаниям не предоставлялось достаточно возможностей защитить свои интересы. Критерии расчетов не публиковались и не предоставлялись китайским экспортерам. Страны ВТО
взяли обязательства при импорте китайских товаров
заранее устанавливать и публиковать критерии, которые используются для определения превалирования
рыночных условий в отрасли или компании, производящей тот или иной продукт. Кроме того должна
быть представлена методика расчетов, используемая
при сравнении цен. Прежде, чем применять антидемпинговую прцедуру расследования в отношении китайских товаров, имортирующие страны ВТО должны предоставить в Комитет по антидемпинговой практике ВТО вышеназваные критерии оценок и методологию сравнения цен.15
Вступление КНР в ВТО на условиях, выработанных в ходе переговоров с американской делегацией и
Рабочей группой, должно принести значительные экономические выгоды как для Китая, так и для США.
Новые возможности открываются также в углублении двустороннего диалога по политическим вопросам и проблемам безопасности. В тоже время, вхождение КНР в глобальную торговую систему несомненно создаст и серьезные трудности для обеих стран.
Для китайских руководителей основная проблема связана с необходимостью углубления реформенных мероприятий в ряде ключевых секторов эконо-

Ibid, p.32.
Ibid. p.30.
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мики, что потребует повышенного внимания, прежде
всего, к социальным издержкам, связанным с проведением реформ. Согласно оценкам Всемирного Банка, в Китае насчитывается от 16 до 18 млн. человек
городского населения не имеющего работы, а с учетом безработных в сельской местности общая цифра
безработных достигает 140 млн. человек.16 Кроме того,
около 100 млн. человек, занятых в сельском хозяйстве работают только на сезонной основе. Именно
крестьяне больше всего пострадают от присоединения страны к ВТО. По оценкам, порядка 10 млн. человек будут вынуждены покинуть сельское хозяйство.
В наиболее сложной ситуации окажутся производители пшеницы, кукурузы, риса и хлопка. Трудная ситуация в ближайшей перспективе будет складываться
для неэффективных отраслей промышленности, таких
как сталелитейная, алюминевая, автомобилестроение,
нефтехимия, производство цемента. По мере выполнения Китаем обязательств, взятых при вступлении в
ВТО этим отраслям придется в буквальном смысле
сражаться за выживание в условиях снижения государственных субсидий, развития внутренней и внешней конкуренции. Многие неэффективные предприятия будут закрыты или поглощены более сильными
компаниями.
Даже без давления со стороны ВТО, одной из
сложнейших задач, стоящих перед китайским правительством является реформа госпредприятий. С учетом предстоящего усиления конкуренции со стороны
иностранных компаний, обусловленной вступлением
страны в ВТО, до 40% предприятий государственного
сектора, которые являются убыточными стоят перед
лицом реорганизации или банкротства. По оценкам
правительства КНР, в период десятой пятилетки (20012005 гг.) потеряют работу около трех миллионов человек занятых в государственном секторе промышленности.17 Поэтому главным приоритетом китайского правительства на ближайшие годы станет решение проблемы занятости и развитие системы социальной защиты как в городе, так и в деревне. В сельском хозяйстве предполагается стимулировать перепрофилирование и проводить переподготовку крестьян, которые заняты производством зерновых культур. Например, производители риса станут выращивать овощи или заниматься птицеводством. Значительное число крестьян
будет задействовано на строительстве объектов инфраструктуры в сельской местности. В долгосрочной перспективе вступление страны в ВТО и последователь-

ное открытие китайской экономики будет способствовать повышению занятости, особенно в трудоемких
секторах сферы услуг. В девятой пятилетки (19962000 гг.) в сфере услуг Китая было создано 27, 1 млн.
новых рабочих мест или 81% от их общего количества.18 Ожидается, что в сфере услуг к 2007 г. будет
создано дополнительно не менее 8 млн. новых рабочих мест. Кроме того, в конкурентоспособных отраслях китайской промышленности ( швейная, текстильная, производство игрушек и обуви) к этому времени
будет создано еще 5,4 млн.новых рабочих мест. В сельскохозяйственном производстве появятся новые возможности для производителей фруктов, овощей и мяса,
что связано с предполагаемым расширеним экспорта
этих продуктов после вступления в ВТО. По оценкам
китайского правительства, в этих секторах сельского
хозяйства в ближайшие годы будет создано 2 млн. новых рабочих мест. По мере снижения роли госсектора
важным источником создания рабочих мест станут частные предприятия, иностранные и совместные компании. В последние годы более 95% прироста новых рабочих мест давали именно негосударственные сектора
экономики.19
Выполнение Китаем обязательств, взятых при
вступлении в ВТО столкнется и с другими проблемами, среди которых следует выделить сопротивление
отраслевых министерств, целого ряда крупных предприятий и местных властей. На отраслевом и местном
уровне основная аргументация сохранения протекционизма сводится к необходимости защиты национальных производителей пока они не станут конкурентоспособными и лишь после этого следует открывать внутренний рынок для иностранных компаний.
Данная точка зрения имеет под собой рациональную
основу, но только в отношении тех предприятий и отраслей, которые действительно демонстрируют позитивную динамику развития. Вместе с тем опыт многих стран показывает, что представители большинства
отраслей экономики заявляют о высоких потенциальных возможностях развития своей отрасли и в связи
с этим требуют временно защитить их от внешней конкуренции. Как правило, в дальнейшем появляется требование пролонгировать сроки такой защиты. Положение о том, что от вступления КНР в ВТО выиграют
китайские потребители, получающие доступ к более
широкому и во многих случаях более дешевому
ассортименту товаров, подвергается критике со стороны тех китайских экономистов и чиновников, кото-
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Zhang Guochu. Employment After WTO Accession. Beijing Review, Vol. 45, N12, March21, 2002, p.16.
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рые говорят о том, что экономика страны только начинает возраждаться и становиться конкурентоспособной.20 Правила ВТО предусматривают предоставление
льготного переходного периода, однако этот период
нельзя продлевать.
Американские эксперты выделяют еще одну существенную проблему, затрудняющую выполнение
Китаем договорных обязательств, которая связана с
необходимостью подготовить и принять большое количество новых законов и нормативных актов, отвечающих требованиям ВТО. Законотворческий процесс, по
мнению специалистов США, может столкнуться с нежеланием китайских чиновников на центральном и провинциальном уровнях разрабатывать и выполнять положения, направленные на укрепление рыночной среды и усиление негосударственных секторов экономики. В условиях неразвитой правовой системы КНР, которая является высокополитизированной и сильно зависящей от влияния местных властей, трудно ожидать,
что даже в случае подготовки и принятия новых законов, полностью соответствующих требованиям ВТО,
эти законы достаточно быстро и эффективно начнут
применяться. Как следствие, существует высокая степень вероятности саботирования местными властями
новых правил и процедур. В условиях усиливающегося давления со стороны иностранных конкурентов и
местного частного сектора, отраслевые министерства,
провинциальные власти и госпредприятия сделают все
возможное, чтобы предотвратить для себя экономический ущерб от вступленя в ВТО. Объединившись между собой, они будут защищать свои интересы и добиваться сохранения существующей монополии.Для того,
чтобы правила ВТО вообще начали работать в КНР,
китайским лидерам потребуется применить всю политическую волю и максимально использовать свое влияние на партийные организации по всей стране.21
Действительно, несмотря на два десятилетия проведения реформ в КНР, компартия по-прежнему является наиболее мощной силой как в общественной, так
и в экономической жизни КНР. Судя по заявлениям
высокопоставленных официальных лиц Китая, руководство страны сделало политическим приоритетом
обеспечение приверженности властей глобальным торговым правилам. Такая постановка вопроса является
наиболее эффективным путем решения возникающих
проблем в Китае и именно такой подход начинает применяться там в настоящее время. Вместе с тем, с уче-

том масштабности и сложности предстоящей работы,
полностью пересмотреть законодательство, имеющее
отношение к внешнеэкономическим связям, Китай
сможет завершить только к 2010 г., о чем было заявлено на Всекитайском экономическом совещании в
Нанкине осенью 2001 г.22
В последнее время центральное правительство
КНР активно работает над повышением осведомленности властей и населения о принципах и задачах деятельности Всемирной Торговой Организации. Средства
массовой информации постоянно освещают деятельность ВТО, объясняют значение присоединения КНР к
этой организации. Речи высокопоставленных официальных лиц также редко обходятся без ссылок на ВТО.
Тысячи юристов и чиновников проходят специальную
подготовку по правилам и процедурам организации. В
Китае весь этот процесс получил название „привести
свой дом в соответствие” („чин ли мен ху”).
Еще одной проблемой на пути интеграции в глобальную торговую систему является возрастающее
число региональных торговых барьеров, затрудняющих
движение товаров внутри страны. Хотя экономические
реформы имели следствием сокращение барьеров для
импортных товаров, одновременно происходило формирование закрытых рыночных анклавов на провинциальном уровне. Свободное движение товаров, произведенных внутри страны ограничивается правилами
лицензирования и внутренними торговыми требованиями отдельных провинций. Ведущий экономист Центра
Международных исследований в Париже Сандра Понсет отмечает по этому поводу: „Внешняя интеграция
Китая происходит параллельно с процессом закрытия
внутренних рынков на провинциальном уровне. Китайские потребители покупают в 21 раз больше товаров,
произведенных в их собственной провинции, чем товаров из других провинций. Данная цифра в 11 раз
превышает аналогичный показатель 1987года.” 23 Наиболее открытыми для продаж товаров из других районов страны являются как раз те провинции, которые
более всего интегрированы в международное разделение труда. Например, в провинции Гуаньчжоу продается в 2 раза больше товаров, произведенных в других
районах, чем в среднем по стране. Наибольшая закрытость характерна для внутренних провинций КНР. Такая ситуация осложняет выполнение Китаем своих обязательств по либерализации внутреннего рынка, ее также
необходимо учитывать иностранным инвесторам, кото-
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рые должны представлять что, фабрика, находящаяся,
например, в Шанхае без приложения серьезных усилий не сможет продавать свою продукцию далеко за
пределами соседних провинций. На эту проблему
обратила внимание и рабочая группа ВТО в докладе
которой отмечается, что местные власти КНР разрабатывают большое количество нетарифных торговых ограничений, которые действуют на нетранспарентной и
дискриминационной основе, сами эти правила очень
трудно получить для ознакомления. Проблема осложняется тем, что часто в этих правилах трактуются и детализируются применительно к местной ситуации законы центрального правительства. Такие трактовки
сильно отличаются в различных юрисдикциях. Рабочая группа ВТО потребовала заверений китайской стороны в том, что нетарифные меры являются прероготивой только центрального правительства КНР или специально на то уполномоченных органов на местах.24
Учитывая существующие проблемы, было бы
наивно предполагать, что Китай с его сохраняющейся
системой централизованного планирования легко и безболезненно выполнит все обязательства, взятые при
вступлении в ВТО, особенно в рамках графика, согласованного в ходе переговорного процесса. Однако если
Китай окажется не в состоянии выполнить свои обязательства, это может привести к откату назад процесса
проведения экономических и политических реформ.
Такой сценарий не рассматривается китайскими и западными экспертами в качестве наиболее вероятного
варианта развития событий, однако он учитывается при
составлении перспективных прогнозов. Данная ситуация может сложиться в результате растущей безработицы, следствием чего будет увеличение ксенофобии в
обществе, выставление реформаторов и иностранцев в
качестве основных виновников возникающих проблем.
В результате сократятся внешнеэкономические связи,
включая торговлю и инвестиции. При таком сценарии
под удар будут поставлены те китайские руководители,
которые обеспечили динамичное развитие страны в
предыдущем десятилетии. В условиях предстоящей
смены поколений в высших эшелонах власти КНР, которая будет происходить в ближайшие годы после предстоящего осенью 2002 г. XVI съезда КПК, это может
иметь особо негативные последствия. Более молодое
поколение реформаторов может оказаться растерянным
перед лицом развернувшейся жесткой полемики по проблемам продвижения реформ и выполнению обязательств Китая, взятых при вступлении в ВТО. Проблемы, возникающие в экономике страны станут разменной монетой в руках антиреформенных сил, практическое достижение целей, преследуемых Китаем при
24

вступлении в глобальную торговую систему окажется
трудноосуществимой.
Вхождение КНР в глобальную торговую систему несет определенные риски не только для китайской экономики, но также для США. Для Соединенных
Штатов вступление КНР в ВТО означает развитие внутренней дискуссии ( при участии представителей Администрации, Конгресса, различных политических
течений, деловых кругов и средств массовой информации) относительно того, в какой степени Китай будет выполнять взятые при вступлении в ВТО обязательства и какие выгоды получат от этого американские компании и страна в целом.
Подписывая соглашение с КНР американская сторона расчитывала на сокращение дефицита в торговле с
Китаем, который в 2000 г. превысил 80 млрд. долл. Сокращение должно произойти за счет увеличения экспорта в Китай американских промышленных, сельскохозяйственных товаров и услуг. С другой стороны, для
американцев возникает опасность увеличения наплыва
на американский рынок товаров, производимых наиболее конкурентоспособными отраслями китайской экономики, что неизбежно усилит давление на власти США
со стороны внутренних производителей, которые будут
требовать ужесточения импортного контроля над ввозом китайских товаров. Дискуссия ужесточится, если
китайская сторона замедлит или заморозит выполнение
ряда своих обязательств. Это, в свою очередь, может
подорвать поддержку Соединенными Штатами дальнейшему проведению китайских реформ и ослабит двустороннюю кооперацию по целому комплексу политических вопросов и проблем безопасности. Возникнет вероятность очередного циклического спада в развитии двусторонних отношений, под сомнением окажутся аргументы тех внутриамериканских кругов, которые выступают за развитие тесных китайско-американских
отношений. Если не будут продемонстрированы видимые экономические выгоды от принятия Китая в глобальную торговую систему, американские сторонники
открытой торговли с КНР окажутся в оборонительной
позиции во внутренних политических дебатах. Ключевым положением этих дебатов станут заявления о потерянном доверии, о том, что китайские лидеры не в
состоянии наполнить реальным содержанием свои наиболее важные обязательства. Это, в свою очередь, приведет к снижению доверия к Китаю со стороны деловых
кругов США и поискам альтернативных партнеров по
торговым и инвестиционным проектам. Данная тенденция усилит позиции тех американских кругов, которые
выступают за усиление протекционизма и не хотят выполнять положений соглашения.
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до 2005 г. объем китайского экспорта будет расти ежегодно на 6, 7% выше по сравнению с базовым сценарием. Импорт будет расти на 5, 2% больше по сравнению с базовым сценарием. Данное увеличение является следствием как торговой либерализации Китая, так
и значительно меньшими барьерами на пути движения
китайских экспортных товаров на мировой рынок. Наибольшую долю прироста экспорта дадут трудоемкие
товары, такие как одежда, кожанные изделия, обувь,
незерновые продукты сельского хозяйства. Наибольший прирост импорта произойдет за счет увеличения
притока в страну капиталоемких товаров, таких как
машины, оборудование, транспортные средства, а также ряда сельскохозяйственных товаров, таких как зерно и растительное масло. Эти изменения, в свою очередь, отразятся на структуре внутреннего производства.
В наибольшем выигрыше от присоединения к ВТО окажутся производители одежды, электроники, обуви, изделий из кожи, текстиля, других отраслей легкой промышленности, производители транспортных средств (за
исключением автомобилестроения). В течение первых
пяти лет после вступления в ВТО производство в этих
отраслях увеличится на более, чем 10% по сравнению
с базовым сценарием. При этом, производство одежды дополнительно увеличится на 61%, электроники-на
26%, изделий из кожи и обуви-на 19%.26
Среди отраслей китайской промышленности в
наибольшем проигрыше от вступления в ВТО окажется
автомобилестроение, в сельском хозяйстве- производство зерновых и растительного масла. Сокращение
производства в этих отраслях в последующие пять лет
составит на 4-5% больше по сравнению с базовым
сценарием, что отражает неконктурентоспособность
китайских капиталоемких и т.н. землеемких товаров.
Результаты проведенного исследования подтверждают точку зрения о том, что в ближайшей перспективе Китай будет специализироваться на производстве
и экспорте трудоемких товаров. Составленная модель
также показывает, что вступление КНР в ВТО окажет
позитивное влияние на развитие экономики США, ЕС и
Японии и будет способствовать ежегодному увеличению ВВП в этих странах на 0,1% в течение последующих пяти лет, т.к. Китай откроет свой рынок для
импортных товаров. В значительном выигрыше будут
производители сельхозпродукции, такие как Австралия,
Канада, Новая Зеландия. В наибольшем выигрыше окажутся США на долю которых, по оценкам, придется
более 50% всех экономических выгод от присоединения КНР к ВТО. Только экспорт американских автомобилей в Китай в последующие пять лет возрастет на
130%. Одновременно увеличится доля китайских продаж на американском рынке, которая возрастет на 14%

Возникающие проблемы на следует как преуменьшать, так и преувеличивать. Следует иметь в виду, что
экспортноориентированный сегмент китайской экономики уже является конкурентоспособным. Болезненные
последствия для неэффективных секторов хозяйства будут
носить, в целом, краткосрочный характер. Развитие конкуренции приведет к постепенному сокращению издержек, лучшему качеству товаров и услуг. Несмотря на
то, что структурная перестройка сельского хозяйства,
связанная с обязательствами КНР по вступлению в ВТО
приведет к выталкиванию из непосредственно сельхозпроизводства большого числа крестьян, однако эта перестройка будет способствовать притоку инвестиций в
сельскохозяйственные районы и стимулировать развитие несельскохозяйственных производств в деревне, что
приведет к созданию новых рабочих мест.
Согласно прогнозам Центра Экономического развития при Госсовете КНР, непосредственный эффект
от присоединения к ВТО должен быть следующим: в
ближайшие пять-шесть лет в 1,5 раз увеличится объем
внешнеторгового оборота страны, прирост притока
иностранных инвестиций к 2005 г. составит 1,75%, участие в организации даст прирост ВВП на три процентных пункта, повысится эффективность производства.
Специалисты Шанхайского университета экономики и финансов под руководством профессора Чжу Вана
совместно с отделением Дойче Банка в Гонконге построили экономико-математическую модель, основанную
на крупномасшабных вычислениях, которая включает
22 сектора мировой экономики, 17 регионов мира и
27,5 тыс. уравнений. Цель работы заключается в том,
чтобы смоделировать экономические последствия присоединения КНР к ВТО , которые будут влиять как на
экономическое развитие КНР, так и на мировую экономику. Модель показывает агрегированные и секторальные выигрыши и потери в производственно-торговой
деятельности для Китая и его основных партнеров. В
основе расчетов лежат положения китайско-американского договора о присоединении КНР к ВТО, а также
более поздние обязательства Китая, взятые им в ходе
заключительных переговоров с рабочей группой ВТО.
Исследование показывает основные изменения в торговой политике Китая и динамике притока иностранных инвестиций через последующие пять лет.25 Эти
изменения связываются со снижением тарифов на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, ликвидацией нетарифных барьеров, либерализации условий торговли, сокращении импортных квот, открытием
для иностранного участия сферы услуг. Модель показывает, что внешнеторговый оборот Китая будет увеличиваться более высокими темпами по сравнению со
сценарием неучастия КНР в ВТО. В течение периода
25
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которые способны ускорить или замедлить выполнение многосторонних и двусторонних обязательств путем применения различных процедур ВТО.
Основные задачи США в данном вопросе, по мнению американских специалистов, заключаются в создании эффективного механизма контроля за выполнением
сторонами взятых обязательств, а также разработке мер,
направленных на поощрение Китая в реализации достигнутых договоренностей. Для этого предусматривается проведение согласованных действий со стороны
администрации США, Конгресса и частного сектора.
Большая роль отводится комиссии Конгресса по Китаю,
которая призвана выполнять координирующие функции.
От нее ожидается взвешенный и конструктивный подход, учитывающий одновременно сложность взятых
Китам обязательств и необходимость их исполнения. В
настоящее время правительство США проводит работу
по налаживанию тесного сотрудничества с китайскими
министерствами, которые в той или иной степени отвечают за выполнение соглашений ВТО, а так же провинциальными властями и рядом университетов. Значительная поддержка начинает оказываться со стороны международных организаций, таких как Всемирный Банк,
Международный Валютный Фонд, Азиатский Банк Развития, которые, координируя усилия с китайским правительством и неправительственными организациями,
должны помогать решать возникающие проблемы.
После вступления в ВТО работа китайского правительства, связанная с исполнением принятых обязательств стала концентрироваться в трех основных направлениях: во-первых, изменение существующих законов и подготовка новых законов, соответствующих
правилам ВТО; во-вторых, реорганизация ряда министерств и правительственных организаций для налаживания административной и правовой работы в соответствии с дисциплиной ВТО; в-третьих, организация образовательных программ для государственных служащих, научных и высших учебных заведений, представителей частного сектора по правилам и процедурам
ВТО. В начале 2002 г. в процессе разработки находилось более 20 новых законов, относящихся к вопросам внешней торговли, иностранных инвестиций, защите прав интеллектуальной собственности, предоставлению услуг в области телекоммуникаций и др. В рамках министерства внешней торговли и экономического сотрудничества КНР создан новый департамент по
делам ВТО. При Комиссии по внешнеэкономическим
связям Госсовета КНР образован Центр по урегулированию претензий со стороны предприятий с участием
иностранного капитала. Для развития специализированных учебных и исследовательских программ при Пекинском Университете Международного Бизнеса со-

в последующие пять лет. При этом доля американских
производителей текстиля и одежды будет сокращаться
и они потеряют около 6% внутреннего рынка к 2005 г.27
Оценивая последствия от вступления в ВТО, китайские специалисты изучили и вероятные последствия, возникающие в случае неприсоединения КНР
к этой организации. При таком сценарии будет сложнее провести реформу госпредприятий, добиться
структурной перестройки промышленности и сельского хозяйства, развития сферы услуг и повышения
конкурентоспособности китайской экономики в целом.
Страна окажется в стороне от глобальной торговой
системы, не сможет участвовать в многостороннем
переговорном процессе по развитию этой системы и
пользоваться ее преимуществами.
После принятия в состав ВТО китайское руководство подтвердило свои намерения выполнять взятые на
себя обязательства. Выступая на пятой сессии ВСНП
девятого созыва в марте 2002 г. премьер Чжу Рондзи
заявил о том , что в соответствии с обязательствами, с
первого января 2002 г. общий уровень импортных тарифов сокращен с 15,3% до 12%, сокращения коснулись более5300 товаров.28 Китай будет последовательно открывать различные сферы экономики для иностранного бизнеса, улучшать систему экономического законодательства, связанного с внешним миром, укреплять механизм контроля за выполнением взятых обязательств. Одновременно премьер заявил о том, что Китай должен внимательно изучить и научиться пользоваться всеми правами, которые появляются у него после
вступления в ВТО. Основные усилия должны направляться на открытие новых рынков для китайского экспорта при одновременном расширении и повышении
качества экспортной продукции. В области привлечения иностранного капитала основной упор будет делаться на оптимизацию структуры зарубежных инвестиций
в сторону увеличения притока передовой технологии.
Позиция Китая в отношении ВТО будет активной, прагматичной и ответственной.
Несмотря на заявления китайских руководителей
и практические меры, направленные на выполнение КНР
принятых при вступлении в глобальную торговую систему обязательств, внутри ВТО разворачиваются дискуссии относительно готовности Китая работать в соответствии с правилами этой организации. Эксперты
сходятся во мнении, что необходимо наладить эффективную работу с китайским правительством, академическими кругами, учебными заведениями для обеспечения наименее безболезненного вхождения страны в
ВТО и выполнения Китаем обязательств в соответствии
с принятым графиком. Большое значение придается
скоординированной позиции стран-членов организации,
27
28

Ibid, p. 25.
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того, преимущественно двусторонний фокус китайско-американских отношений будет трансформироваться в многосторонний. Многие возникающие проблемы будут рассматриваться в контексте правил ВТО и
большое количество экономических интересов КНР
будет отстаиваться в рамках глобальных торговых
прав, обязательств и процедур.

здан Центр по проблемам ВТО. Финансирование образовательных программ для государственных чиновников осуществляется как правительством КНР, так и
некоторыми правительствами стран-членов ВТО, международными организациями и частными фондами. С
американской стороны в организации таких программ
участвуют госдепартамент и министерство торговли
США, Фонд Форда, Национальный Институт стандартов и технологии, Университет Джорджтауна.29 Специальная программа по подготовке китайских правительственных чиновников с бюджетом в 2,7 млн.долл. создана совместно с ЕвроСоюзом. Программа включает
в себя изучение соглашений ВТО, базовых принципов,
терминологии, правовой базы организации, механизмов разрешения споров.
Согласно заявлениям официальных лиц КНР,
Китай предполагает в некоторых случаях выполнять
обязательства ранее намеченного графика, что должно повысить репутацию страны в глазах мирового
сообщества, а также создать определенный запас доверия прежде, чем начнется выполнение наиболее проблемных и сложных обязательств. Для этого, например, существуют большие возможности в информационном и телекоммуникационном секторах. В стадии завершения находится разработка нового телекоммуникационного законодательства Китая, предусматривающего расширение участия иностранных компаний в телекоммуникационном секторе КНР и Интернете. Новое законодательство позволит иностранным
кабельным компаниям предоставлять свои услуги в
Китае. Первое соглашение было подписано осенью
2001г. с американской компанией „Тайм Уорнер”.
Вступление КНР в ВТО, несмотря на все вытекающие отсюда сложности и проблемы, знаменует
собой новый этап в развитии экономических отношений страны с внешним миром. На смену „открытой”
внешнеэкономической политики, провозглашенной
китайским руководством в начале 80-х гг. приходит
политика интеграции в мировое рыночное хозяйство,
что означает не только наращивание экономических
обменов с зарубежными странами, но и трансформацию экономической системы КНР, усиление либерально-рыночного характера проводимых преобразований.
В новую фазу развития вступают и китайско-американские отношения. Использование сторонами общепринятых „правил игры” улучшит условия деятельности как китайских компаний на рынке США, так и
американских компаний на рынке КНР. Использование более льготного торгово-политического режима
в отношениях с США позволит Китаю наращивать
объемы экспорта в эту страну товаров, обладающих
конкурентоспособностью на мировом рынке. Кроме

Котляров М. М. Причини, умови й наслідки
вступу КНР у ВТО (аналіз китайсько-американських домовленостей)
Одним із найважливіших аспектів торгівельноекономічних взаємин між Китаєм і США, що впливають не лише на характер і розміри двосторонніх економічних обмінів, але й на перспективи розвитку внутрішньоекономічної і політичної ситуації в обох країнах, перспективи зміцнення глобальної торгової системи, є проблеми, пов’язані з ухваленням КНР в Усесвітню Торгову Організацію.
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Одним из важнейших аспектов торгово-экономических отношений между Китаем и США, влияющими
не только на характер и размеры двусторонних экономических обменов, но и на перспективы развития внутриэкономической и политической ситуации в обеих
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УКРІПЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
режі пунктів, майстерень з її ремонту, технічному обслуговуванню, а також оперативність, якість й ефективність
цих послуг і в гарантійний, і в післягарантійний періоди.
Більш того, можливе фірмове обслуговування потрібно
розглядати як необхідний елемент системи підвищення
якості продукції, її ремонту, техобслуговування.
У країнах з розвиненою ринковою економікою логістична концепція матеріально-технічного забезпечення
в сучасному розумінні виникла в кінці 1950-х рр. минулого століття і спочатку була пов’язана з оптимізацією
технологічного циклу виробництва продукції, зокрема,
скороченням часу виробництва й мінімізацією рівня виробничих запасів сировини й матеріалів. За подальші
роки логістика як наука сформувалася в результаті еволюції і взаємного проникнення таких наукових дисциплін
і концепцій як: організація постачання і збуту, операційний менеджмент, маркетинг, матеріальне планерування.
Наразі форми організації агропромислової інтеграції розглядаються як інтегровані маркетингово-логістичні системи або як якісно нові структури, що діють на принципах маркетингу та логістики.
Чимале значення у формуванні й розвитку ринку
матеріально- технічних ресурсів має аналіз сезонності їх
попиту. Встановлено, що потреба підприємств агропромислового комплексу в матеріально-технічних ресурсах має явно виражений і стійкий сезонний характер [3].
У пікові періоди відбувається найбільший знос
використовуваного технологічного устаткування, його
частий вихід з ладу. Відповідно, в ці моменти існує
найбільша необхідність в матеріально- технічному забезпеченні виробництва.
Вивчення сезонності дозволяє виявити характер
нерівномірності внутрішньорічного задоволення попиту й допомогти споживачеві у вирішенні проблеми раціонального поєднання в періоди масового виробництва, перебування продукції на складах, об’ємів переробки, а також вступу продукції в роздрібну торгівлю.
Сезонність попиту на ринку матеріально-технічних
ресурсів диктує особливу стратегію постачальницьких фірм
на такому ринку, тим самим дозволяючи їм успішно конкурувати й бути привабливішими для покупців за допомогою створення певної системи знижок і кредитування.
Як показує закордонний досвід, забезпечити справжню конкурентоспроможність аграрного сектора економіки в сучасних умовах неможливо без розвиненої телекомунікаційної інфраструктури [2]. Саме тому сільськогосподарський маркетинг в країнах з розвиненою ринко-

Постановка проблеми. Матеріально-технічні ресурси для аграрної галузі, а також сільськогосподарська продукція і продукти її переробки в більшості випадків є абсолютно специфічними товарами з властивими лише їм вимогами до умов зберігання, переробки, управління організацією, виробництвом, запасами матеріальних ресурсів і готовою продукцією. Тому
питання укріплення і удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення агробізнесу сьогодні,
як і завжди, є досить актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання відтворення і раціонального витрачання виробничих ресурсів на сільськогосподарських підприємствах
постійно перебувають в центрі уваги вчених-аргарників.
Великий внесок у вивчення зазначених питань зробили
такі науковці,як Л. Анічин, О. Бугуцький, П. Борщевський, П. Гайдуцький, М. Гладій, В. Горкавий, Т. Купалова, В. Лишиленко, І. Лукінов, В. Мартьянов, О. Онищенко, Й. Пасхавер, П. Саблук, В. Слаута, М. Соловйов, В. Трегобчук, В. Шиян, О. Шпичак, А. Юзефович, В. Юрчишин та ін.
Проте на сьогоднішній день невирішеним залишається зв’язок відтворювальних процесів з ефективністю діяльності підприємств аграрної сфери. Мало хто
з науковців приділяє увагу системі матеріально-технічного забезпечення власне з погляду ефективного
витрачання вкладених фінансових ресурсів та максимізації віддачі від них.
Мета статті. Висвітлення процедури формування системи забезпечення аграрного сектора сільськогосподарською технікою на основі її зв’язку з підвищенням ефективності діяльності аграрних підприємств.
Результати дослідження. В умовах сучасної
ринкової економіки матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарського виробництва розглядається як спосіб задоволення технологічного попиту на
товари промислового виготовлення, одержання прибутку та вирішення соціальних проблем на селі.
Одним з найважливіших принципів організації ринку матеріально-технічних ресурсів для АПК є принцип
єдності матеріально-технічного постачання, ремонту, гарантійного та післягарантійного обслуговування, а також
постачання запчастинами на весь термін служби машини.
Вибираючи краще співвідношення ціни та якості під
час покупки складної техніки, що вимагає спеціалізованого технічного обслуговування і ремонту, споживач бере
до уваги не лише якість техніки, але й розгалуженість меЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011
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— сезонністю виробництва;
— тривалим періодом відтворення основних засобів;
— наявністю значного часового інтервалу між
періодами здійснення витрат та отримання кінцевих результатів;
— безперервністю виробничих процесів;
— використанням у якості засобів та предметів
праці живих організмів, які підпорядковані перш за
все біологічним законам відтворення;
— залежністю результатів діяльності підприємств
та відповідно джерел фінансування від впливу природнокліматичних умов;
— необхідністю кредитного забезпечення операційної діяльності та подальшого успішного розвитку
суб’єктів господарювання як наслідку впливу попередньо зазначених факторів [1].
За будь-якого способу фінансування сільгосппідприємствам необхідно намагатися оптимізувати витрати
на закупку та експлуатацію сільськогосподарської техніки на господарствах заданої площі. Спробуємо провести відповідні розрахунки та показати оптимальне
співвідношення між комплектом необхідної техніки та
площею сільськогосподарських угідь, яку він обробляє.
Наголошуємо на тому, що поняття „комплект техніки” в наших розрахунках буде включати в себе всю необхідну для ведення рослинництва техніку в кількості по одній
одиниці, витрати на її ремонт і обслуговування (запасні
частини і комплектуючі, паливо-мастильні матеріали, послуги з ремонту й заміні запчастин тощо). Практично можна його називати „мінімальний комплект техніки”. Зауважимо також, що необхідно провести приведення аналітичних даних в одному часовому вимірі для співставлення розрахунків, тому всі витрати на цей комплект покажемо також у розрахунку на 1 рік його експлуатації.
Логічним було б припустити, що використання
досліджуваного комплекту техніки повинно не лише
окупати всі витрати сільськогосподарських
підприємств, а й приносити достатній рівень прибутку, забезпечуючи ефективну рентабельність. Ще з радянських часів таким необхідним (достатнім) рівнем
прибутку вважали величину 15%. Це був так званий
нормативний коефіцієнт ефективності, що використовувався в подібних розрахунках (особливо ми його
пам’ятаємо при розрахунку зведених витрат в ході порівняння декількох інвестиційних проектів, Ен=0,15).
У подальших розрахунках ми припустимо, що
величина в 15% є тією мінімально привабливою нормою прибутку, яку ми б хотіли отримати під час своєї
сільськогосподарської діяльності.
Повертаючись до нашого мінімально необхідного
комплекту техніки, зауважимо, що нам необхідно визначити ту мінімальну посівну площу, на обробку якої
вигідно купувати цей комплект за власні кошти. Тобто
теоретично нам потрібно порівняти витрати на утриман-

вою економікою активно використовує не лише комп’ютери, але й сучасні телекомунікаційні засоби.
Сучасна технологія обробки та передачі інформації
телекомунікації, супутниковий зв’язок — наукоємкі
галузі виробництва розвиток яких вимагає величезних
капіталовкладень, пріоритетного фінансування, розвитку системи демонстраційних проектів. Для цих наукомістких галузей характерна виробнича й науково-технічна кооперація — основа сучасних інтеграційних процесів розвинених країн, що відбуваються в економіці.
Розвиток Інтрернет-технологий піднімає ситуацію
з організацією виробництва на якісно інший рівень.
Зокрема, розвиток, наприклад, електронної комерції
дозволяє практично повністю позбавитися від збутової інфраструктури. Тобто розмова йде не про те, аби
полегшити або спростити працю менеджера з продажу за рахунок надання йому тієї або іншої інформації
швидше, у великому обсязі і тощо, а про зникнення
такої позиції — менеджер з продажу. Покупець сам
може отримати всю необхідну інформацію на сайті
фірми й тут же обрати схему оплати товару.
Економічна криза, що охопила сільське господарство та інші галузі АПК України, особливо негативно позначилась на матеріально-ресурсному забезпеченні галузі, що стало однією з причин різкого скорочення виробництва сільськогосподарської продукції
країни в цілому. Щорічне вибуття з виробничого циклу повністю замортизованої сільськогосподарської
техніки за практичної відсутності їх оновлення наближає сільське господарство до процесу руйнації техніко-технологічної основи процесу відтворення.
У нинішніх умовах одне з джерел істотних втрат
аграрної економіки — невчасне фінансування сільськогосподарського виробництва. Причини такого наступні:
1. Низький загальний рівень фінансової дисципліни в країні.
2. Господарства не можуть поліпшити потік грошових коштів за рахунок операцій з банками. Перешкоди — високі трансакційні витрати й значні ризики
для обох сторін.
3. Господарства уникають грошового обігу (або
за допомогою заблокованих рахунків, або прагнучи
відстрочити виконання зобов’язань), що ускладнює
трансакції і викликає додаткові втрати.
4. В умовах дефіциту засобів обігу і загальної економічної кризи (зокрема, відсутність реальної конкуренції
на ринку довготривалих контрактів, системи хеджування ризиків обігу, неефективного страхового механізму)
господарства здійснюють трансакції, орієнтуючись не
стільки на потреби виробничого циклу, скільки на вдалий збіг обставин, сприятливу миттєву кон’юнктуру.
Нагадаємо, що фінансування діяльності
підприємств агропромислового сектора здійснюється з урахуванням специфіки функціонування цієї галузі, яка визначається:
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мінімального комплекту для господарства, що займається
вирощуванням зернових культур. Ціни на сільськогосподарську техніку й запчастини до неї взято на [4] та
інших сайтах з продажу сільськогосподарської техніки.
Такі ж комплекти техніки можна складати й для інших
видів сільськогосподарських культур та розраховувати
необхідний розмір посівної площі під ці культури.
Таким чином, з таблиці 1 ми маємо загальні щорічні
амортизаційні відрахування на комплект техніки в розмірі
734,64 тис. грн. (АК) та витрати на її ремонт і обслуговування в розмірі 3,16 тис. грн./га (ВОК1га). Розрахунок
витрат на обслуговування комплекту техніки на 1 гектар
ми робили саме для того, щоб дізнатися ту мінімальну
кількість гектарів, на яку вигідно купувати цей комплект
за власні кошти, а не залучати сторонніх організацій.
Зупинимося на розрахунку виручки від реалізації
на 1га. Для цього нам потрібні відомості щодо середньої врожайності певних сільськогосподарських культур, які вирощуються на посівній площі, а також середні ціни реалізації цих культур. Результати з конкретної вибірки показано в таблиці 2.
Як бачимо, у формулу (10) можна підставляти
відомості по будь-якій посівній культурі. Ми дізнаємось площу землі, необхідну саме під цю культуру,
що робить зазначену формулу універсальною.
Розрахувати інші витрати діяльності в точних значеннях було дещо складніше, оскільки вони різняться не
тільки від конкретних умов сільськогосподарського виробництва, а й від особливостей організації певного
сільськогосподарського підприємства. Тому ми вчинили
наступним чином: проаналізували форму №2 „Звіт про
фінансові результати” по основним сільськогосподарським підприємствам Південного регіону України (Миколаївська, Одеська, Херсонська області) з метою виявлення питомої ваги цих витрат у виручці від реалізації зазначених підприємств. Підприємства також групували за
видами сільськогосподарських культур. Алгоритм розрахунку можна схематично подати на рисунку 1.
У результаті проведених розрахунків отримуємо
наступні відомості (табл. 3).
Оскільки ми знайшли інші витрати діяльності в
розрахунку на 1 га, то формулу (10) маємо відповідним чином трансформувати:
КГ=(1+Ен)×(АК+ІВД
Д1га×КГ)/(ВР1га-ВОК1га×(1+Ен)), (11)
1)
де ІВД1га — інші витрати діяльності в розрахунку
на 1 га.
Тепер маємо виводити нову формулу для розрахунку кількості необхідної посівної площі для заданого комплекту техніки. Почнемо це робити ще з формули (6). підставивши в неї витрати на 1 га, отримуємо наступне рівняння:
АК × (1+Е н)+ВОК1га× КГ × (1+Е н)+ІВД
Д 1га× КГ × (1+Ен)=ВР1га×КГ (12)
Далі знаходимо невідоме КГ:
ВР 1га× КГ-ВОК1га× КГ × (1+Е н)-ІВД
Д 1га× КГ × (1+Е н)=
АК×(1+Ен) (13)

ня комплекту (ВУК) та віддачу від землі, яку він обробляє (виручку від реалізації вирощеної продукції, ВР):
ВУК=ВР
(1)
Звертаючи увагу на те, що в ході своєї діяльності
сільськогосподарське підприємство несе ще безліч
інших витрат (згадаємо, зокрема, такі елементи витрат, як матеріальні витрати, заробітна плата й відрахування на соціальні заходи працівників та інші витрати), то рівняння дя більш точного змісту результатів
сільськогосподарської діяльності слід було б доповнити цими витратами. Отримуємо рівняння:
ВУК+ІВД=ВР,
(2)
де ІВД — інші витрати діяльності.
За таких умов нами буде досягнуто умовну точку беззбитковості, тобто всі понесені витрати на техніку та інші витрати будуть дорівнювати реалізованій
продукції, що саме по собі є недоцільним, оскільки
ставить під сумнів існування будь-якого підприємства
в ринкових умовах, адже його основна мета — отримання і максимізація прибутку.
Значить, маємо включити до розрахунків вищезазначений мінімальний розмір ефективності, на який
підприємець погоджується для ведення своєї справи:
(ВУК+ІВД)× (1+Ен)=ВР
(3)
Оскільки нашею задачею є визначення оптимального розміру посівної площі для формування заданого комплекту техніки, то маємо за необхідне включити кількість
гектарів цієї плоці до розрахункової формули.
По-перше, витрати на утримання комплекту техніки поділяємо на дві складові — загальну амортизацію та витрати на 1 га. Отримуємо наступне рівняння:
(4)
(АК+ВОК1га× КГ+ІВД)× (1+Ен)=ВР,,
де ВОК1га — витрати на обслуговування комплекту техніки в розрахунку на 1 га;
КГ — кількість гектарів посівної площі, що задіяна для обробки на сільськогосподарському
підприємстві.
По-друге, виручку від реалізації також виражаємо через кількість посівної площі в гектарах та виручку в розрахунку на 1 га:
(АК+ВОК1га× КГ+ІВД)× (1+Ен)=ВР1га× КГ (5)
Отже, необхідна нам величина посівної площі буде
розраховуватись так:
Д×Ен=ВР1га×КГ (6)
АК×(1+Ен)+ВОК1га×КГ*(1+Ен)+ІВД
ВР1га× КГ-ВОК1га× КГ× (1+Ен)=АК× (1+Ен)+ІВД
Д× (1+
Ен) (7)
КГ×(ВР1га-ВОК1га×(1+Ен))=АК×(1+Ен)+ІВД
Д×(1+Ен) (8)
КГ=(АК×(1+Ен)+ІВД
Д×(1+Ен))/(ВР1га-ВОК1га×(1+Ен)) (9)
КГ=(1+Ен)× (АК+ІВД)/(ВР1га-ВОК1га× (1+Ен))
(10)
Отже, формула (10) дає нам можливість розрахувати необхідну величину посівної площі, задля
обробки якої економічно вигідно купувати повний комплект сільськогосподарської техніки.
На прикладі покажемо дієвість отриманих результатів.
У таблиці 1 показано орієнтовну структуру цього
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

33

Орієнтовний склад і вартість комплекту сільськогосподарської техніки для вирощування зернових культур

Таблиця 1

Н. О. Долгошея

34

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Н. О. Долгошея
Таблиця 2
Інформація щодо урожайності та ціни реалізації окремих сільськогосподарських культур (на основі відомостей з [5])
Види сільськогосподарських
культур

Середня урожайність
на 1 га, тон

Середня ціна продажу
1 тони, грн. (станом на
01.01.2010р.)

1
Зернові та зернобобові культури
Насіння соняшнику
Цукрові буряки
Картопля
Інші овочі

2
2,98
1,52
31,5
13,9
18,3

3
971,4
2532,3
1298,6
1932,8
3326

Собівартість
реалізованої
продукції (рядок
040 форми №2
«Звіт про
фінансові
результати»

відняти

Прибуток від
реалізації в
розрахунку
на 1 га, тис. грн.
(2*3/1000)
4
2,89
3,85
40,9
26,87
60,87

Величина
амортизації
(рядок 260
форми №2
«Звіт про
фінансові
результати»

дорівнює
Інші
витрати
діяльності

поділити

Чиста виручка від
реалізації (рядок 035
форми №2 «Звіт про
фінансові
результати»

дорівнює
Питома вага
інших витрат
діяльності у
прибутку від
реалізації
Рис. 1. Алгоритм розрахунку питомої ваги інших витрат діяльності у прибутку від реалізації продукції

КГ×(ВР1га-ВОК1га×(1+Ен)-ІВД
Д1га×(1+Ен))=АК×(1+Ен) (14)
КГ=АК× (1+Ен)/(ВР1га-ВОК1га× (1+Ен)-ІВД
Д1га× (1+Ен))
або (15)
КГ=АК× (1+Ен)/(ВР1га-(1+Ен)× (ВОК1га-ІВД
Д1га)) (16)
Тож, якщо відома загальна сума можливих інших
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витрат діяльності, використаємо формулу (10), а якщо
в розрахунку на 1 га — формулу (16).
Для нашого прикладу із комплектом техніки з
таблиці 3 маємо наступний результат:
КГ=734,64 ×1,15/(2,89-1,15 ×(3,16-2,21))=470 га
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Таблиця 3
Інформація про середню величину інших витрат діяльності
Види сільськогосподарських
культур
1
Зернові та зернобобові культури
Насіння соняшнику
Цукрові буряки
Картопля
Інші овочі

Прибуток від
реалізації в
розрахунку на 1 га,
тис. грн.
2
2,89
3,85
40,9
26,87
60,87

Питома вага інших
витрат діяльності у
прибутку від
реалізації, %
3
76,4
56,7
92,8
65,6
61,0

Інші витрати
діяльності в
розрахунку на 1 га,
тис. грн. (2×3/100%)
4
2,21
2,18
37,96
17,63
37,13

формування системи забезпечення аграрного сектора
сільськогосподарською технікою на основі її зв’язку
з підвищенням ефективності діяльності аграрних
підприємств.
Ключові слова: аграрний сектор, система матеріально-технічного забезпечення, мінімально-необхідний
комплект техніки, ефективність господарської діяльності.

Підставляючи у формулу (16) інші вихідні відомості щодо виручки, амортизації, витрат на обслуговування техніки, інших витрат для інших сільськогосподарських культур, маємо можливість розраховувати необхідний мінімальний розмір площі земельної
ділянки, яка має бути в розпорядженні підприємства
для обробки її власною технікою. Для площі, яка є
меншою, ніж буде отримана в розрахунках, вигідніше
купувати техніку на декілька господарств.
Висновки. Наведена методика розрахунку розміру земельної ділянки та необхідного для її обробки
комплекту техніки доводить, що в сучасних умовах
підприємства аграрної сфери мають можливість самостійно вирішувати питання фінансування системи
матеріально-технічного забезпечення на основі її зв’язку з ефективністю діяльності вказаних підприємств.

Долгошея Н. О. Укрепление системы материально-технического обеспечения аграрного
сектора
Предложена методика расчета минимально необходимого эффективного комплекта сельскохозяйственной техники в ходе формирования и укрепления
системы материально-технического обеспечения аграрного сектора. Целью данной статьи является освещение процедуры формирования системы обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой на основе ее связи с повышением эффективности
деятельности аграрных предприятий.
Ключевые слова: аграрный сектор, система материально-технического обеспечения, минимально
необходимый комплект техники, эффективность хозяйственной деятельности.
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Dolgosheya N. O. Strengthening of the system
of logistical support of agrarian sector
The method of calculation minimum of necessary
effective complete set of agricultural technique is offered
during forming and strengthening of the system of
logistical support of agrarian sector. The purpose of this
article is illumination of procedure of forming of the
system of providing of agrarian sector an agricultural
technique on the basis of its connection with the increase
of efficiency of activity of agrarian enterprises.
Key words: agrarian sector, system of logistical
support, minimally necessary complete set of technique,
efficiency of economic activity.

Долгошея Н. О. Укріплення системи матеріально-технічного забезпечення аграрного сектора
Запропоновано методику розрахунку мінімально необхідного ефективного комплекту сільськогосподарської техніки в ході формування і укріплення
системи матеріально-технічного забезпечення аграрного сектора. Метою статті є висвітлення процедури
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КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ДЕТЕМІНАНТИ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Постановка проблеми в загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. У сучасних умовах розвитку
людський потенціал виступає основним чинником економічного зростання та конкурентоспроможності
країн. Як наслідок, національні економіки зацікавлені
у використанні різних засобів його відтворення.
Основною перешкодою формування людського потенціалу у розвинутих регіонах світу на сучасному етапі
є старіння населення і пов’язане з ним скорочення кваліфікованих працівників на ринку праці. У цьому руслі
ефективним засобом компенсації втрат людського потенціалу виступає міграційний перерозподіл, що надає
додаткові можливості фінансування його розвитку,
кількісного поповнення та додаткових інноваційних
зрушень у контексті становлення економіки знань та
інформаційного суспільства.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вітчизняні дослідники людського потенціалу Л. Близнюк, О. Грішнова, Е. Лібанова, О. Новікова, Л. Семів
та Л. Шаульська приділяють значну увагу визначенню
його сутності, структури та шляхів формування.
Російські науковці І. Цапенко, Е. Кіріченко, Г. Глущенко підкреслюють негативні тенденції втрати освітнього, інтелектуального та інноваційного потенціалу внаслідок еміграції висококваліфікованих працівників з
країн, що розвиваються. Водночас проблемам залу-

чення людського потенціалу міграційним шляхом присвячено ряд доповідей та програм міжнародних організацій: ООН, Світового банку, Міжнародної організації праці, Міжнародної організації з міграції, Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового економічного форуму. У них зосереджена увага
на внеску міжнародної трудової міграції в економічне
зростання, розвиток, зайнятість і скорочення бідності.
Невирішені частини проблеми. Недостатньо
проаналізованими залишаються взаємозв’язок розвитку людського потенціалу з міграційними процесами
та використання їх переваг для сталого економічного
та демографічного розвитку. У такому контексті актуальним залишається виявлення можливих ефектів від
міграційного перерозподілу людського потенціалу
для подальшого його відтворення.
Постановка завдання. Із огляду на ряд невирішених проблем регулювання міграційних процесів, з погляду ефективного відтворення людського потенціалу, ми поставили завдання виявити можливості його міграційного формування на кількісній
та якісній основі.
Основний матеріал дослідження. Для країн походження та призначення мігрантів реалістичною є можливість кількісного і якісного відтворення людського
потенціалу внаслідок його міграційного перерозподілу. Поштовхом для ефективного перерозподілу є про-
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Рис. 1. Країни з найбільшим числом міжнародних мігрантів, 2010 р., млн. чол. [1]
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Рис. 2. Середньорічне сальдо міграції в основних регіонах світу, 2005-2010 рр., тис. чол. [1]

цес імміграції в країнах призначенння та процеси рееміграції та надходження грошових переказів у країни
походження.
За оцінками ООН, загальна кількість міжнародних мігрантів у 2010 р. перевищує 200 млн. чол. Відбувається концентрація міжнародних мігрантів в окремих країнах та регіонах світу. У 2010 р. 75 % загальної кількості мігрантів зосереджено в 29 країнах, серед яких лідерами є США (42,8 млн. чол., 20 %), Росія (12,3 млн. чол., 5,7 %), Німеччина (10,8 млн. чол.,
5,0 %) (рис. 1) [1].
У 2005-2010 рр. найбільшим міграційним донором є Азія, втративши в середньому 1,1 млн. чол.
Населення Латинської Америки та Африки також зменшується в результаті міграційного обміну. Водночас
збільшення населення в середньому на 1,2 млн. чол.
в рік є характерним для Північної Америки та Європи
(на 1,3 млн. чол.) (рис. 2) [1].
Країни призначення зацікавлені в імміграції висококваліфікованих працівників внаслідок гострого
попиту на ринку праці. Основними мотивами виступає гостра потреба в інноваціях, підвищення професійного рівня національної робочої сили та продуктивності праці, зростання загального рівня кваліфікації
на національному ринку праці.
Водночас розвинуті країни володіють досить нерівномірним потенціалом розвитку та залучення висококваліфікованих іммігрантів за критеріями міграційної політики, управління ринком праці та його ефективності, здатності підприємств ефективно використовувати людський потенціал, інфраструктури та якості
життя у країні. Відповідно до цього, науковці Світового економічного форуму виділяють п’ять рівнів розвитку імміграційного потенціалу країн: високий, ви-

щий середнього, середній, нижчий середнього, низький (табл. 1) [2, с. 28-29].
Найбільш сприятливими умовами для імміграції
висококваліфікованих працівників володіють такі
приймаючі країни, як: Сінгапур, Канада, Німеччина,
Ірландія, Австралія, США, Швеція, Об’єднане Королівство, Франція.
Імміграція підтримує задоволення потреби ринку праці приймаючих країн на двох рівнях: віковому
та професійно-кваліфікаційному (рис. 3). Вікова нестача економічно активного населення компенсується
завдяки відбору іммігрантів та народженню ними дітей
в середині країни. Задоволення професійно-кваліфікаційної потреби ринку праці здійснюється шляхом
навчання, адаптації мігрантів, залучення працівників
необхідної кваліфікації.
Еміграція сприяє якісному та кількісному відтворенню людського потенціалу у країнах походження
завдяки двом основним ефектам: грошовим переказам та подальшій рееміграції (рис. 4).
Дослідження світового банку економік країн зі
значною часткою грошових переказів у ВВП (Таджикистан 45,5%, Молдова 38,3%, Ліван 24,4%, Філіппіни
11,6%, Албанія 10,1%) підтверджують позитивний
вплив грошових переказів на економічне зростання, а
отже й на фінансування розвитку людського потенціалу в середині країни [3, с. 52-54].
Це можливо за підвищення доходів домогосподарств, що зумовлює збільшення витрат на освіту,
охорону здоров’я, зростання рівня життя. Інвестування грошових переказів та розширення споживання
генерує мультиплікативний ефект, сприяючи збільшенню ВВП на душу населення (рис. 4).
За розрахунками Світового банку один перека38
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Таблиця 1
Рейтинг країн за рівнями розвитку критеріїв щодо залучення висококваліфікованих іммігрантів [2, с. 29]
Країна
Сінгапур
Канада
Німеччина
Ірландія
Австралія
США
Швеція
Об’єдна не
Королівство
Франція
ЄС
Японія
Південна Корея
Іспанія
Італія
Польща
Мексика

Міграційна
політика
високий
високий
високий
високий
високий
вищий
середнього
вищий
середнього
високий
вищий
середнього
вищий
середнього
середній
середній
вищий
середнього
вищий
середнього
середній
середній

Управління
ринком праці та
його ефекти вність
високий
високий
високий
високий
високий
високий

Здатність підприємств
застосовувати
людський потенціал
високий
вищий середнього
високий
високий
вищий середнього
вищий середнього

Іфраструктура та
якість життя у
країні
вищий середнього
високий
вищий середнього
вищий середнього
вищий середнього
високий

високий

високий

вищий середнього

вищий середнього

вищий середнього

вищий середнього

високий

вищий середнього

вищий середнього

вищий середнього

вищий середнього

вищий середнього

вищий середнього
вищий середнього
середній

вищий середнього
вищий середнього
нижчий середнього

вищий середнього
вищий середнього
вищий середнього

середній

нижчий середнього

середній

середній
середній

нижчий середнього
середній

середній
середній

заний долар утворює два-три долари ВВП [4, с. 37].
Таким чином, грошові перекази можуть бути використані для якісного відтворення людського потенціалу,
що є позитивним ефектом його перерозподілу.
Підвищення рівня життя у країні, призначення
мігрантів, зумовлює зворотні міграційні процеси. Сценарій циклічної міграції підтверджується історією країн
Південної Європи та Ірландії, де підвищення рівня
життя з кінця 70-х років ХХ століття посприяло активній рееміграції і зміні їх ролі з країн походження на
країни призначення мігрантів [4, с. 43].
Рееміграція сприяє трансферу знань і технологій
та інвестуванню сформованого за кордоном людського потенціалу до місцевої економіки завдяки:
1. Передачі технологій, що здійснюється через неосяжні форми, виходячи за межі національних кордонів:
спілкування через електронні мережі — електронну пошту, факс, Інтернет, а також навчання, технічна допомога, наукові конференції, зустрічі, наукові обміни, консультації, лекції. При цьому до «технологій» все частіше відносять знання, навички, кваліфікацію, організаційний і управлінський досвід. Реемігранти сприяють трансферту
технологій та зворотнім інвестиціям [5, с. 3-11].
2. Міжнародним науково-технічним взаємозв’Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

язкам, що налагоджуються під час рееміграції науковців, вчених і висококваліфікованих спеціалістів та
зумовлюють розширення спільної наукової діяльності
із зарубіжними колегами, трансфер знань та ноу-хау.
В країнах ЄС частка публікацій в міжнародному
співавторстві перевищила 50%, вчені із 192 країн мають публікації в міжнародному співавторстві, що
свідчить про високу ступінь їх інтегрованості в світове наукове співтовариство [5, с. 5; 6, с. 6].
Циркуляції професіоналів сприяють програми
міжнародних організацій — ООН, Міжародної організації з міграції (МОМ) та інших. Програма TOKTEN
передбачає повернення кваліфікованих емігрантів-професіоналів до країн походження на певний час для того,
щоб поділитися набутою кваліфікацією.
MIDA є частиною програми МОМ «Міграція за
розвиток в слаборозвинутих країнах» та представляє
банк даних, що визначає пріоритетні потреби в трудових ресурсах країн Африки та відповідні можливості їх
задоволення в діаспорах і використовується країнами
походження та призначення. Метою програми є покращення трудових ресурсів в слаборозвинутих країнах
за рахунок передачі ноу-хау та досвіду професіоналами, що перебувають за кордоном [7, с. 50-57].
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Імміграція

дефіцит трудових ресурсів за видами
економічної діяльності через еміграцію

професійно-кваліфікаційна потреба ринку праці

висококваліфіковані працівники (вища освіта), що працюють по спеціальності
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Рис. 3. Відтворення людського потенціалу в системі імміграційних тенденцій

Передача технологій і знань з боку діаспор в одній
з найбільших світових інноваційних зон — Силіконовій
долині США була визначальним чинником створення
індійської індустрії інформаційно-комп’ютерних технологій в регіоні Бангалор, технологічних компаній в
Тайвані та Китаї. Унаслідок розвитку стійких бізнесзв’язків з індійськими професіоналами в інформаційних технологіях (ІТ) за кордоном Індія на початку
ХХІ ст. пережила швидке зростання галузі ІТ. Такі
тенденції посприяли рееміграції 30-40 тисяч індійських
ІТ спеціалістів та формуванню масштабного індійського технологічного центру Бангалор, що став одним з
найбільш привабливих місць для ведення бізнесу в
країнах третього світу [8, с.182].
3. Глобалізації освітньої сфери, що зумовлена
філософією економіки, побудованої на знаннях
(knowledge-based economy) та, відповідно, прагненням розвинутих країн залучати талановитих студентів
та викладачів для підвищення конкурентоспроможності

вищої освіти та наукових досліджень. Залучення іноземного освітнього людського потенціалу такими країнами як Канада, Франція, Німеччина, Великобританія
та США здійснюється шляхом спрощення візових та
імміграційних режимів і спеціальних стипендійних
програм [9, с. 343].
Глобальні освітні мережі формуються також завдяки створенню провідними освітніми центрами своїх
філіалів за кордоном. Американські вузи відкривають
нові навчальні заклади в країнах Європи та Азії, розширюючи вибірку студентів для подальшого навчання та роботи на своїй території. Розширюється практика міжнародного обміну викладачами вузів, зарубіжного стажування студентів і аспірантів.
Глобалізація підготовки спеціалістів проявляється в гармонізації освітніх стандартів та програм. Болонський процес, спрямований на європейську інтеграцію в галузі освіти та науки, стимулює формування
простору, в межах якого діють єдині умови визнання
40

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Л. О. Курій

Грошові
перекази
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на душу населення
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Кількісне та якісне відтворення людського
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Рис. 4. Відтворення людського потенціалу внаслідок рееміграції
та надходження грошових переказів до країн походження

дипломів, спільні норми працевлаштування і мобільності громадян і таким чином здійснюється перерозподіл освітнього людського потенціалу.
Рееміграція підготовлених спеціалістів, викладачів та науковців в країну походження сприяє накопиченню знань та вдосконаленого людського потенціалу [5, с. 7; 6, с. 8].
4. Формування міждержавних соціальних
зв’язків та спільнот визначає перерозподіл, взаємообмін та взаємопроникнення соціального людського
потенціалу — рівня світогляду і загальної культури,
менталітету, морально-етичних норм та цінностей
[10, с. 17]. Відбувається перенесення соціальної практики з однієї території на іншу і, як наслідок, стимулювання глобалізації суспільних відносин. Реемігранти зі здобутим соціальним потенціалом також у вигляді трансакцій, соціальних дій, зв’язків між представниками різних соціальних класів за кордоном володіють інноваційними перевагами в управлінських рішеннях, організації та веденні бізнесу, рівні ділової та соціальної активності. Вони транслюють пріоритети випробованого на практиці способу життя у місцеве середовище [7, с. 55].
Висновки. Відтворення людського потенціалу за
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

допомогою його міграційного перерозподілу здійснюється шляхом імміграції, рееміграції та надходженню грошових переказів. Імміграція сприяє формуванню вікового та освітньо-кваліфікаційного людського
потенціалу в країнах призначення. Потоки грошових
переказів стимулюють фінансування людського розвитку у країнах походження мігрантів. Рееміграція
виступає процесом накопичення та якісного вдосконалення людського потенціалу шляхом формування
міждержавних спільнот, міжнародних науково-технічних взаємозв’язків, передачі технологій та глобалізації освітньої сфери. У такому напрямку дослідження перспективним та необхідним є визначення інструментів ефективного перерозподілу людського потенціалу за допомогою міграційної політики.
Література
1. International Migration 2009 Wallchart. United
Nations Department of Economic and Social Affairs.
Population Division. — Режим доступу : http://
w w w. u n . o r g / e s a / p o p u l a t i o n / p u b l i c a t i o n s /
2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf (Дата звернення 26.02.2011). 2. World Economic Forum.
Stimulating Economies Through Fostering Talent
41

Л. О. Курій
Mobility. — Geneva, 2010. — 54 p. — Режим доступу : www.bcg.ru/documents/file41189.pdf. 3. Human
Development Report 2009. Overcoming barriers: Human
mobility and development. United Nations Development
Programme. — New York, 2009. — 217 p.
4. Broadman H. Migration and Remittances: Eastern
Europe and the Former Soviet Union / H. Broadman. —
World Bank, 2007. — 213 p. 5. Кириченко Э. От „утечки умов” к глобальному „круговороту умов” / Э. Кириченко // Мировая экономика и международные отношения. — 2008. — №10. — С. 3 — 11. 6. Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения / И. Цапенко // Мировая экономика и международные отношения. — 2007. — №3. — С. 3 — 14.
7. Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития / Г. Глущенко // Мировая экономика и международные отношения. —
2005. — №12. — С. 50 — 57. 8. Faist T. The volume
and dynamics of international migration and transnational
social space / T. Faist. — New York : Oxford University
Press, 2000. — 380 p. 9. World Migration 2008.
Managing labour mobility in the evolving global economy.
— International Organization for Migration. — Geneva,
2008. — 540 p. 10. Людський потенціал : механізми
збереження та розвитку : монографія / НАН України.
Ін-т економіки промисловості / О. Ф. Новікова,
О. І. Амоша, В. П. Антонюк та ін. — Донецьк, 2008.
— С. 17.

фері технологій, накопиченні знань та вдосконаленні
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Курий Л. О. Количественно-качественные
детерминанты воспроизводства человеческого
потенциала в системе международных миграционных процессов
В статье рассмотрены страны с наиболее благоприятными условиями для иммиграции квалифицированных кадров на основе критериев миграционной привлекательности. Определены возрастной
и образовательно-квалификационный уровни удовлетворения потребности рынка труда стран назначения. Исследованы эффекты от денежных переводов
и реэмиграции в странах происхождения. Показана
роль реэмиграции в трансфере технологий, накоплении знаний и усовершенствовании человеческого потенциала.
Ключевые слова: миграционные процессы, воспроизводство человеческого потенциала, иммиграция,
реэмиграция, денежные переводы.
Kuriy L. Quantative and qualitative
determinants of human capacity reproduction in
international migration system
The countries with the most favorable conditions
for skilled immigration on the basis of migratory pull
factors are considered. Age-specific as well as educational
and professional levels of destination countries labor
markets demand satisfaction are defined. Remittances
and return migration effects in countries of origin are
researched. The role of return migration in technology
transfer, knowledge accumulation and human potential
improvement is displayed.
Key words: migration processes, human capacity
reproduction, immigration, return migration, remittances.

Курій Л. О. Кількісно-якісні детермінанти
відтворення людського потенціалу в системі
міжнародних міграційних процесів
У статті розглянуто країни з найбільш сприятливими умовами для імміграції кваліфікованих працівників на основі критеріїв міграційної привабливості.
Визначено віковий та освітньо-кваліфікаційний рівні задоволення потреби ринку праці країн призначення. Досліджено ефекти від грошових переказів і рееміграції у
країнах походження. Показано роль рееміграції у транс-
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ТЕНДЕНЦІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Відтворення людського капіталу є головною складовою його формування. В умовах становлення ринкової економіки та постіндустріального суспільства в Україні процес
відтворення людського капіталу характеризується
значними особливостями, аналіз яких дав можливість
виявити певні тенденції. Істотні зміни процесу відтворення населення України в кінці XX та на початку
XXI ст. зумовили його депопуляцію, спричинили
зменшення чисельності людського капіталу міських
та сільських поселень.
Аналіз останніх досліджень. Проблемам формування і використання продуктивних сил людини у
формі людського капіталу присвячено багато праць
вітчизняних вчених: Д. Богині, О. Грішнової, Н. Голікової, Г. Дмитренка, М. Долішнього, Т. Дорогунцова, С. Заяць, С. Злупко, І. Каленюк, А. Колота, Л. Кривенко, В. Куценко, В. Лагутіна, Е. Лібанової, В. Мандибури, І. Петрової, В. Савченка тощо. Відбувається
подальше поглиблення методології дослідження
людського капіталу. Однак мало приділяється уваги
вивченню людського капіталу в контексті просторового розвитку. Наявність відмінностей у відтворенні
людського капіталу міст і сіл обумовлює необхідність

використання поселенсько-просторового підходу у
вивченні цього питання.
Мета дослідження: дослідити тенденції відтворення людського капіталу поселень України; згрупувати регіони за темпами зменшення людського капіталу; визначити особливості відтворення людського капіталу сільських поселень.
Основні результати дослідження. У період
1993 — 2009 рр. загальна чисельність наявного населення зменшилася на 6,7 млн. осіб або на 12 %. Причому зменшення людського капіталу відбувалося і у
міських, і у сільських поселеннях, хоча темпи його
були різними. Цей негативний суспільно-демографічний процес мав значні регіональні відмінності, про що
свідчать відомості таблиці наведеної нижче.
Як видно з табл. 1, за темпами зменшення людського капіталу можна виділити три групи регіонів
України. До першої слід віднести Північний, Волинський та Карпатський регіони, які відрізняються найменшими темпами зменшення чисельності населення протягом 1993 — 2009 рр. (4 — 10 %). Це слабо урбанізовані агропромислові регіони з відносно невеликою щільністю населення та більш-менш нормальною
демографічною ситуацією. Другу групу репрезентуТаблиця 1

Зменшення чисельності населення регіонів України в період 1993 — 2009 рр.
Регіони

Чисельність населення, млн. осіб

Зменшення чисельності населення

1992

2009

млн. осіб

%

Північний

7,5

6,9

0,6

92,1

Волинський

2,3

2,2

0,1

96,5

Карпатський

6,5

6,1

0,4

94,0

Подільський

4,6

4,1

0,5

88,2

Центральний

2,8

2,3

0,5

83,0

Північно-Східний

6,4

5,4

1,0

84,4

Донецький

8,2

6,8

1,4

82,1

Придніпровський

6,0

5,1

0,9

85,0

Причорноморський

7,9

7,0

0,9

88,6

Україна - всього

52,2

45,9

6,7

88

Джерело: [1, с. 5, 7, 8; 2, с.5].
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Таблиця 2
Розподіл постійного населення України за віковими групами, %

Роки

Всього

1959
1999
2006

100
100
100
93,9

2006 до 1999

у тому числі у віці
працездатному
57,8
57,2
60,6
99,5

допрацездат-ному
27,0
15,5
15,5
75,1

після-працездатному
15,2
23,4
23,9
96,4

Джерело: [3, с. 14 ]

ють Подільський, Придніпровський та Причорноморський регіони, у яких чисельність населення значно зменшилася (на 11 — 15 %). Ці регіони досить різні за
рівнем економічного розвитку, урбанізації та заселеності території. Спільним для них є складна демографічна ситуація, що зумовила зменшення людського
капіталу протягом 1993 — 2009 рр. на 2,3 млн. осіб.
До третьої групи відносять теж три регіони: Центральний, Північно-Східний та Донецький, що характеризуються найбільшими темпами скорочення людського
капіталу (на 16 — 18 %). Причини цих негативних тенденцій різні. Із Центрального регіону, розташованого у
периферійній частині зон тяжіння до Києва та Дніпропетровська, спостерігався значний міграційний відтік населення до цих великих міст. Північно-Східний є класичним дрібноселенним регіоном України (середня людність
села становить 311 осіб проти 510 осіб в середньому в
Україні) з вираженим постарінням сільського населення
та високим рівнем його смертності. Щодо Донецького,
то це високо урбанізований індустріальний регіон, який
знаходиться в глибокій економічній кризі у зв’язку із
закриттям близько 100 вугільних шахт, великої кількості
машинобудівних та хімічних підприємств. Це зумовило
потужний і тривалий міграційний відтік працездатного
населення за межі України та дуже високий рівень безробіття. Протягом 1993 — 2009 рр. в Донецькому, порівняно з іншими регіонами України, відбулося найбільше зменшення чисельності населення (на 1,4 млн. осіб,
або на 18%) і відповідно людського капіталу.
Отже, незважаючи на стійку тенденцію кількісного
зменшення людського капіталу у всіх регіонах України,
процес його відтворення триває. Він характеризується
поступовим заміщенням старшого покоління, яке відходить із життя, новою генерацією, хоча й чисельно меншою. Процес відтворення людського капіталу має значні
регіональні відмінності і за темпами, і за масштабами
трансформаційних змін. У результаті цього людський капітал України істотно змінився за останнє двадцятиліття
не лише кількісно, але й якісно, що виявляється у зміні
статево-вікового, професійно-кваліфікаційного, освітнього та духовного складу населення.

За останні 50 років статево-вікова структура людського капіталу, зосередженого у міських та сільських
поселеннях України, зазнала помітних змін. Спостерігається тенденція зменшення диспропорцій чисельного
співвідношення чоловіків та жінок. Питома вага жінок
серед наявного населення України повільно зменшується (з 55,6 % у 1959 р. до 53,5 % у 2000 р.) Про нормалізацію статевої структури свідчать такі відомості. Якщо
в 1959 р. на 1000 чоловіків припадало 1254 жінки, то у
2000 р. — 1153 жінки. Як бачимо, спостерігається тенденція до нормалізації статевої структури людського капіталу, хоча цей процес є довготривалим.
Відтворення людського капіталу залежить також
від особливостей вікової структури населення, що
відображені в табл. 2.
Як видно з табл. 2, населення працездатного віку,
яке становить найбільш активну та якісну частину людського капіталу, складає переважну більшість постійного
населення України. У 2-й пол. XX та на початку XXI ст.
питома вага його підвищилася від 57,8 % у 1959 р. до
60,6 % у 2006 р., хоча абсолютна кількість його трохи
зменшилася. Істотні зрушення відбулися у співвідношенні осіб молодшого та старшого від працездатного
віку. Питома вага дітей та підлітків знизилася від 27 %
у 1959 р. до 15,5 % у 2006 р., що зумовлено значним
зменшенням їх кількості у зв’язку із зниженням рівня
народжуваності. Одночасно відбувався інший процес
— підвищення питомої ваги осіб старших за працездатний (пенсійний) вік від 15,2 % у 1959 р. до 23,9 % у
2006 р., чисельність яких зменшувалася досить повільно. Наслідком цих демографічних процесів стало
старіння населення України та відповідно й людського
капіталу. Це вимагає суттєвих змін державної соціальної політики, спрямованих на розширення соціального
захисту пенсіонерів та інвалідів.
Не менш важливою тенденцією відтворення
людського капіталу поселень України, пов’язаною із
змінами його вікової структури, є стан здоров’я населення, зумовлений рівнем його захворюваності. Узагальнюючим показником стану здоров’я може слугувати самооцінка стану здоров’я населення, зроблена
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Таблиця 3
Самооцінка стану здоров’я населення України, %
Показники
Населення - усього
у т.ч. оцінили стан здоров’я як „добрий”
„задовільний”
„поганий”

2002

2003

100
24,7
60,0
15,3

100
24,1
61,0
14,9

Джерело: [4, с. 14]

Таблиця 4
Самооцінка стану здоров’я населення регіонів України на жовтень 2003 р. (за відомостями вибіркового опитування), %

Регіон
Північно-Східний
Донецький
Придніпровський
Причорноморський
Подільський

добрий
18,3
14,1
27,6
30,9
27,5

Центральний
Карпатський
Поліський (вкл. Північний та Волинський)

13,7
37,9
21,1

стан здоров’я
задовільний
65,6
72,0
58,3
55,8
54,9
71,1
49,9
59,2

поганий
16,1
13,9
14,1
13,3
17,6
15,2
12,2
19,7

Джерело: [4, с. 32]

Таблиця 5
Розподіл населення України у віці 10 років і старше за рівнем освіти, %
Показники
Всього
з них мають освіту: вищу повну
базову
неповну
загальну середню: повну
базову
загальну початкову

1959 р.
100
2,1
5,5
6,4
23,3
29,9

1970 р.
100
4,0
7,9
13,8
23,6
27,3

1979 р.
100
6,5
11,9
22,5
22,2
25,2

1989 р.
100
9,5
17,9
28,5
17,2
20,2

2001 р.
100
12,9
0,7
17,7
34,9
16,0
14,2

Джерело: [3, с. 32]

на основі вибіркового опитування, проведеного Держкомстатом України у жовтні 2003 р. (табл. 3).
Як видно з табл. 3, у 2003 р. „задовільний” стан
здоров’я мало 61 %, а „добрий” лише одна чверть всього населення України, простежується тенденція зменшення останнього. Що стосується „поганого” стану здоров’я, то його має в середньому 15 % населення із тенденцією зниження. Аналіз наведених відомостей дає
підстави зробити висновок, що на початку XXI ст. помітно знизилася питома вага осіб, які мали „добрий” та
„поганий” стан здоров’я, підвищилася — „задовільний”.
Заслуговує на увагу аналіз територіальних відмінностей стану здоров’я населення України (табл. 4).
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Як видно з табл. 4, найбільшу питому вагу осіб
із „добрим” станом здоров’я мали Карпатський та
Причорноморський регіони (31 — 38 %), у яких значного розвитку набуло рекреаційне господарство, а
найменшу — Донецький і Центральний. Щодо поганого стану здоров’я, то за цим показником на першому місці Поліський регіон (близько 20 %), що зумовлено наслідками Чорнобильської катастрофи, на
другому — Подільський (17,6 %), що пов’язано з
низьким рівнем розвитку сфери охорони здоров’я.
Відзначимо, що найбільшу питому вагу задовільного стану здоров’я населення мали Донецький та Центральний регіони (71 — 72 %), які значно відрізня45

А. І. Доценко, Г. О. Краєвська
Таблиця 6
Зменшення чисельності сільського населення України за 1992 — 2009 рр.

Регіон

1992 р.

2009 р.

Північний
Волинський
Карпатський
Подільський
Центральний
Північно-Східний
Південно-Східний
Придніпровський
Джерело: [1, с. 5, 7, 8]
Південний
Україна

2142,7
1148,6
3181,6
2454,4
1188,0
1924,7
896,9
1135,4
2696,1
16773,1

1631,0
1102,7
3093,2
2058,4
961,0
1526,8
732,3
974,3
2357,4
14438,1

Зменшення у 2009 р.
до 1992 р., %
76,1
96,0
97,2
83,9
80,9
79,3
81,6
85,8
87,4
86,1

Джерело: [1, с. 5, 7, 8]

ються за природними умовами, рівнями промислового розвитку та урбанізації.
Зазначимо умовність та суб’єктивність поданих
характеристик стану здоров’я населення, які не мають
чітких кількісних індикаторів. Незважаючи на таку дещо
спрощену оцінку здоров’я населення, вона дає певне
уявлення про фізичний стан людського капіталу регіонів України як одного з складових його відтворення.
Особливості духовного відтворення людського капіталу поселень України розглянемо на прикладі рівня
освіти населення та його змін у 2-й пол. XX ст. (табл. 5).
Як показують відомості табл. 5, найбільша частина населення України (близько третини) має повну
загальну середню освіту. Питома вага цієї частини
населення виросла майже у 7 разів (з 6,4 % у 1959
р. до 34,9 % у 2001 р.). Другу за чисельністю групу
складає населення, яке має неповну вищу освіту,
питома вага якого підвищилася у тричі (з 5,5 % у
1959 р. до 17,7 % у 2001 р.). Значно підвищилася
також частка осіб, які мають повну вищу освіту (з
2,1 % у 1959 р. до 12,9 % у 2001 р.). Інші тенденції
характерні для населення, яке має базову загальну
середню та початкову освіти. Так, питома вага осіб
із базовою середньою освітою (тобто 9 класів) знизилася з 23,3 % у 1959 р. до 16 % у 2001 р. Така ж
тенденція притаманна населенню із загальною початковою освітою. Питома вага його знизилася з майже
30 % у 1959 р. до 14,2 % у 2001 р. Високий рівень
розвитку науково-технічного прогресу, модернізація
та автоматизація виробництва, будівництва і транспорту підвищили вимоги до якості робітників, які повинні мати вищу, або повну середню освіту.
Розглянуті особливості сучасного процесу
відтворення людського капіталу мають значні

відмінності у міських та сільських поселеннях України, про що свідчать наведені нижче матеріали.
Відтворення людського капіталу сільських
поселень
Значний вплив на відтворення людського капіталу сільських поселень України мала трансформація
економічних відносин, аграрні перетворення на селі
та економічна криза, що спіткала Україну в 90-х роках минулого століття. Ці процеси спричинили поглиблення демографічної кризи, спад виробництва, занепад сільського господарства, значні диспропорції між
попитом і пропозицією робочої сили, деградацію соціальної інфраструктури, що негативно вплинуло на
відтворення людського капіталу сільських поселень.
Про загальні тенденції динаміки відтворення
людського капіталу сільських поселень свідчать зміни
чисельності сільського населення України за останні
17 років (табл. 6).
Базовими у відтворенні людського капіталу
сільських поселень є демографічні тенденції, які виявляються у зменшенні чисельності сільського населення
(табл. 6). Протягом 1993 — 2009 рр. сільське населення
України скоротилося на 2,3 млн. осіб або на 14 %. За
темпами скорочення сільського населення регіони України можна поділити на три групи: найбільшого, середнього та найменшого скорочення. До першої групи належить, перш за все, Північний регіон, де сільське населення зменшилося на 24 %, а також Північно-Східний,
Центральний та Південно-Східний регіони, де цей показник в середньому становив 20 %. До другої групи, яка
включає регіони із середньоукраїнськими показниками
зменшення чисельності сільського населення входять
Південний, Придніпровський та Подільський регіони.
Найменше скоротилося сільське населення Карпатсько46
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Таблиця 7
Демографічне навантаження населення працездатного віку

Показники
Загальне навантаження
у тому числі особами у віці:
- молодшому за працездатний
- старшому за працездатний
Природній приріст (скорочення) населення, тис осіб

1991 р.
1024

2001 р.
967

2006 р.
840

446
578
+27,6

402
565
-369,5

335
505
-355,9

Джерело: [5, с. 149]

Таблиця 10
Розподіл сільського населення України за рівнем освіти, % 2005 р.
Показники
Розподіл населення (в %) у віці 6 років і старше за рівнем освіти
Усі домогосподарства
у т.ч. проживають:
у міських поселеннях
у сільській
місцевості
повна вища
15,2
19,3
7,0
базова вища
1,1
1,3
0,7
неповна вища
17,9
20,7
12,2
повна загальна середня
37,4
35,7
40,7
базова загальна середня
12,9
10,4
17,9
початкова загальна
5,4
4,6
7,1
середня
населення, яке має
20,7
21,0
20,1
професійно-технічну
Джерело: [5, с. 172]

го та Волинського регіонів відповідно на 2,8 і 4 %, що у
3 — 4 рази краще середньоукраїнських показників.
Важливою складовою у відтворенні людського
капіталу є наявність освіти. Відмінності в освітньому
рівні певним чином відображають можливості доступу до освіти, які за цим критерієм є значно нижчими в
сільських поселеннях, ніж у міських (табл. 10). Загальна тенденція відтворення освітньої частини людського капіталу в сільських поселеннях виявляється у
збільшенні диспропорцій із зростанням рівня освіти.
Так, частка сільського населення, яка має повну
вищу освіту становить 7 %, що в 2,7 рази менше, ніж в
міських поселеннях. У рівні вищої освіти зберігається
суттєвий дисбаланс між сільськими і міськими поселеннями (майже вдвічі). Освітні показники в різних
типах поселень стабілізуються на рівні повної загальної
середньої освіти, де частка сільського населення з нею
на 5 % вища, ніж у міського. Така ситуація свідчить
про наявність сформованої мережі загальної середньої
освіти у сільських поселеннях, а також наявність проблем отримання вищої освіти саме сільським жителям.
Це підтверджує той факт, що частка населення, яке має
професійно-технічну освіту в сільських і міських поселеннях приблизно однакова (20 %).
Щодо стану здоров’я людського капіталу сільських
поселень України, то кількісні показники відображені
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

у табл. 11 свідчать, що умови відтворення здоров’я, як
одного із основних складових людського капіталу, у
сільських поселеннях є несприятливими.
Кількість лікарняних закладів досить стрімко скорочується. Рівень забезпеченості дільничними лікарнями скоротився вдвічі. Стабільною є частка ФАПів,
як основних видів закладів, що надають послуги з
охорони здоров’я у сільських поселеннях, але й забезпеченість ними скоротилася майже на 5 %. Позитивна динаміка спостерігається у амбулаторно-поліклінічних закладах, забезпеченість якими зросла в
два рази. Однак, що стосується дільничних лікарень,
то найнижча забезпеченість ними сільських поселень
не обов’язково свідчить про ненадання сільському населенню цих видів послуг, адже воно може користуватися і користується закладами, що знаходяться в селищах міського типу або в містах.
Висновки. Дослідження процесу відтворення
людського капіталу України на поселенському рівні
дало можливість зробити такі висновки:
• На сучасному етапі в Україні відбувається регресивний режим відтворення людського капіталу, зумовлений поглибленням негативного процесу депопуляції
населення. За останні 16 років найбільше зменшення
чисельності людського капіталу відбулося у Донецькому регіоні, який зазнав найбільшої економічної кризи.
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Таблиця 11
Рівень забезпеченості сільських поселень закладами охорони здоров’я, %

Показники
Дільничні лікарні
Амбулаторно-поліклінічні заклади
Фельдшерсько-акушерські пункти

1990
5,1
5,6
57,5

1995
4,9
6,2
57,0

2000
3,3
8,4
56,2

2005
2,6
10,7
52,9

Джерело [5, c. 335 — 337]

• Головною тенденцією відтворення людського
капіталу є зміна одних поколінь іншими, причому
кількість нових генерацій все менша, ніж поколінь,
що виходять з життя. Звідси, головний висновок полягає у пріоритетності відтворення людського капіталу не кількісно, а якісно.
• Якісні зрушення у структурі та відтворенні
людського капіталу полягають у підвищенні питомої
ваги осіб працездатного віку та осіб, які мають задовільний стан здоров’я. Не менш важливі зрушення у
освітній структурі капіталу, зокрема за останні 20 років
значно підвищилася питома вага осіб, які мають повну загальну середню та вищу освіту.
• Процес відтворення людського капіталу має
значні відмінності у міських та сільських поселеннях
України. Демографічні тенденції відтворення людського капіталу сільських поселень мали значні територіальні відмінності. За останні 17 років найбільшими
темпами зменшилася чисельність сільського населення
Північного та Північно-Східного регіонів, що зумовило виникнення депресивних сільських територій.
• Зрушення статево-вікової структури сільського
населення зумовили тенденцію до зменшення навантаження працездатного населення особами молодшими та старшими працездатного віку. Це пов’язано з
новими тенденціями природного руху сільського населення внаслідок підвищення рівня народжуваності.
• Якісні зміни відтворення людського капіталу
пов’язані із тенденціями підвищення його освітнього
рівня, зокрема підвищилася частка осіб, які мають
повну загальну середню освіту. Що стосується вищої
освіти, то в сільських поселеннях частка її майже утричі менша, ніж у міських.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важнейшими научными или практическими задачами. Проблемы развития и функционирования малых и средних предприятий в Украине являются объектом исследований и интенсивной экономической дискуссии. Многими учеными проведен ряд
широкомасштабных исследований по данной проблеме, однако, следует отметить, что ряд авторов допускают неточность в публикациях, отождествляя „малые” и „средние” предприятия в единую категорию
(МСП), но данные объекты исследования имеют не
только „разные весовые” категории, но и принципиальные отличия в функционировании.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение проблемы и на
которые опирается автор. Изучение работ украинских и российских ученых свидетельствуют об активном исследовании малых и средних предприятий,
об их роли и месте в национальной экономике. Значительный научный вклад внесли: И. Акимова, В. Геец,
В. Кредисов, В. Ляшенко и др.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы, которым посвящается данная статья.
В ходе изучения работ [1-3], посвященных рассмотрению проблем функционирования национального
бизнеса следует отметить, что малым предприятиям,
как объекту исследования, многими учеными уделяется больше внимания , нежели средним предприятиям, хотя невостребованный
их экономический
потенциал в современных условиях является значительным.
Формулирование целей статьи (постановка
задачи). Статья посвящается исследованию отличительных признаков функционирования малых, средних предприятий с целью определения роли, места данных секторов экономики в национальной экономической системе.
Основной материал исследования с полным
обоснованием полученных результатов. Малый и
средний бизнес в экономиках развитых стран рассматривается как неотъемлемая составляющая в экономическом устройстве общества, социальной сфере, научно-технической и инновационной деятельности.
По качественным показателям отечественное
предпринимательство значительно отстает от европейЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ских показателей — показатель качества продукции,
уровень продуктивности труда, наличие и техническая оснащенность рабочих мест, социальные гарантии и т.д. Затянувшейся переходный период Украины
к рыночной экономике накладывает свой отпечаток и
на становление малого и среднего бизнеса, придавая
его развитию в значительной степени хаотичный и стихийный характер.
В Национальном докладе „О состоянии и перспективах развития предпринимательства в Украине”
обозначены следующие факторы, препятствующие развитию малого и среднего бизнеса: значительное налоговое давление, наличие различного рода административных барьеров, ограниченность финансово-кредитных ресурсов, слабость материальной, технической, финансовой, менеджерской и кадровой составляющей деятельности малого предпринимательства
[1]. Перечисленные негативные макроэкономические
показатели практически в полном объеме определяют
среду функционирования, в большей степени малого
предпринимательства и можно констатировать, что
данный сектор национальной экономики на современном этапе развития находится в крайне неблагоприятных условиях. При этом результаты исполнения социальных и экономических функций, возлагаемых обществом на малый и средний бизнес, не соответствуют его потенциальным возможностям. Наметившийся в 2000-2003 гг. позитивный рост всех показателей
малого бизнеса в последующем сменился устойчивой тенденцией упадка этого сектора экономики по
всем направлениям хозяйственной деятельности. Такая негативная тенденция в развитии данного сектора
экономики дает основание утверждать, что факторы,
препятствующие развитию предпринимательской среды в Украине, превалируют над факторами, стимулирующими эти процессы.
По мнению большинства специалистов, изучающих опыт трансформации постсоциалистических экономик, одним из главных индикаторов успешности
государства является развитие малого и среднего бизнеса, своеобразных проводников новой системы хозяйствования [2].
В исследованиях российского ученого В. Афанасьева отмечено, что „Без малого бизнеса рыночная
экономика ни функционировать, ни развиваться не в
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состоянии” и, далее, „…недооценка роли малого предпринимательства, игнорирование его значительных
технико-производственных и социально-экономических возможностей приобретают характер крупномасштабного стратегического просчёта” [3, с. 59].
В реальном секторе экономики малые предприятия условно можно подразделить на три группы:
Первая группа наиболее многочисленная, которая,
появившись на рынке, довольно быстро исчезает (приблизительно 70% вновь создаваемых малых предприятий) в первые 2-3 года. Такие предприятия создаются, как правило, на „голом” энтузиазме людей, не подготовленных к ведению бизнеса, не имеющих достаточной материальной базы и финансовых возможностей и первые же трудности приводят их к банкротству.
Такое явление в развитии малого бизнеса можно принять как определенную закономерность и поддержка
государства, включая финансовую, таким предприятиям не гарантирует успеха. Государственным органам
необходимо обратить внимание на социальную защиту
наёмных работников на таких предприятиях, где они не
имеют достойной заработной платы, выдаваемой официально, часто работают без соответствующего законодательству оформления, прерывая тем самым свой
трудовой стаж. После закрытия таких предприятий необходимые документы не сдаются в Государственный
архив, и при оформлении пенсий у работников возникают серьезные трудности.
Вторую группу составляют предприятия, которые,
сумев приспособиться к сложившимся условиям хозяйствования, осуществляют производственную и
коммерческую деятельность в течение длительного
времени. Создаются такие предприятия, как правило,
на материальной базе сложившейся прежде инфраструктуры. Это могли быть автопарки с подвижным
составом, ремонтной базой, административными сооружениями, небольшие цеха с замкнутым циклом
производства, складские помещения, и т.п. Эти предприятия в большинстве своем не меняют направление
деятельности „материнской” базы, в незначительной
мере модернизируя основные средства. Реализуя выпускаемую продукцию или услуги, как правило, на
местном рынке, эта категория предприятий достаточно прочно удерживает за собой завоеванные позиции.
Государственная поддержка таких предприятий может
заключаться в том, чтобы их не ограничивать своей
излишней опекой (вмешательством). Наёмные работники не получают в таких предприятиях социальные
блага в той мере, которую могут предложить им крупные предприятия, но чувствуют они себя достаточно
уверенно и с достойной заработной платой. Эта категория предприятий составляет 10-15% от вновь создаваемых предприятий.

Особого внимания заслуживает третья, самая
малочисленная группа предприятий, которые ведут
интенсивную научно-техническую деятельность. Создаются они, как правило, на материально-технической базе научно-исследовательских институтов,
лабораторий, опытных производств. Возглавляют их
руководители, имеющие высшее образование, ученые степени, налаженные научные связи внутри
страны и за рубежом и если у них присутствует ещё
предпринимательская способность, то таким предприятиям практически гарантирован коммерческий
успех. Такие предприятия с повышенной научно —
технической активностью достаточно амбициозны и
ставят своей основной целью хозяйствования быстрый экономический рост и лидерство на определенной части рынка.
Вышеизложенное дает основание сделать вывод, что малый бизнес в данной сфере деятельности несёт в себе довольно высокий потенциал для
инновационных разработок, быстрого их апробирования и внедрения в массовое производство. Экономические кризисы, которые периодически поражают экономику, дают в свою очередь сильный толчок интенсификации хозяйственной деятельности.
Оказалось, что такие кризисы с наименьшими потерями переживают малые предприятия, которые
быстрее умеют приспосабливаться к изменению
ситуации в производстве и на рынке. Устойчивая
работа малых предприятий зависит от использования инноваций в организации производства продукции (товаров, услуг) и управлении производством
и сбытом продукции.
Более интересными для изучения и обобщения
опыта новаторского подхода к производственным
процессам являются предприятия среднего бизнеса, созданные мощными финансово-промышленными группами для реализации специализированных
проектов.
Группу средних быстрорастущих предприятий
можно разделить на две подгруппы по доминирующим факторам их развития. К первой группе можно
отнести те предприятия, которые показывают высокие темпы роста благодаря инновационной активности, освоению новых рыночных ниш, в полной мере
используя имеющиеся специфические конкурентные
преимущества. Во вторую подгруппу входят предприятия, высокие темпы развития которых обусловлены в основном на использовании административного ресурса или неформальной поддержки со стороны органов власти при распределении государственных заказов и иных преференций, что существенно ограничивает равнозначную конкуренцию
для предприятий. Успешные средние предприятия,
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Таблица 1
Характерные признаки функционирования малых и средних предприятий
Наименование
1
1.Создание предприятия,
формы предприятий

2.Формы управления
3.Положительные
черты

4.Отрицательные
черты

Малые предприяти я
2
Ситуативное, спонтанное

Капитал незначительный
Организация в форме общества с
ограничен ной ответственностью,
частное
Единоличная , семейная, ограниченное число (несколько лиц),
минимум бюрократизма
Возрождение чувства хозяина,
сближение интересов руководства и подчиненных
Способность быстро решать трудовые конфликты, простота отношений
Возможность реализации творческих возможностей инициа тивных работников

Неустойчивость развития, элементы сти хийности, слабая жизнеспособность
Значительное влияние внешней
и внутренней среды, рыночной
конъюнктуры

Ограниченность
финансовых
ресурсов (собственных и заемных средств)
Слабая сегментация рын ка и
собствен ной доли в нем
Ускоренное банкротство, жесткое
конкурентное
давление
крупного бизнеса и административного воздействия
Неодобрительное общественное
восприятие малого предпринимательства
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Средние предприятия
3
Приватизация и разукрупнение производственных комплексов; создание узкоспециализированных
предприятий
финансовопромышленными или приближенными к властным структурам груп пами
Значите льный первоначальный капитал
Организация в форме общества с ограниченной
ответственностью, акционерных обществ
Профессиональный менеджмент, распределение функций, коллективное владение, оптим изация управляющего аппарата
Узкоспециализированное направление деятельности, высокие компетенции и их развитие
Заметное присутствие на местном и региональ ном рынке
Возможность участия в бюджетных проектах
Наличие собственных средств для инноваций,
облегченный доступ к финансово-кредитным
ресурсам
Значите льная устойчивость к негативным воздействиям внешней среды
Доступ к необходимой, перспективной информаци и, что позволяет осуществлять стратегическое среднесрочное планирование
Возможность усилен ия элементов бюрократизма в организационной структуре коллектива
Повышенное психологическое давление на
членов трудового коллектива, в первую очередь профессионалов с таршего поколения, не
способных не способных адаптироваться к запросам времени (компьютеризация производствен ных процессов, информатизац ия , современный менеджмент)
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опирающиеся преимущественно на рыночные факторы, обладают достаточно высоким внутренним
потенциалом, благодаря которому выход из кризиса
2008-2010 гг. окажется для них более динамичным и
менее убыточным в сравнении с другими экономическими субъектами.
Рассмотрев малые и средние предприятия, следует отметить, что неправомерно объединять понятия
„малое” и „среднее” предприятие или „малый и средний” бизнес в единое определение хозяйственного
сектора экономики, что допускается многими авторами публикаций, исследований, монографий. Различия данных субъектов хозяйствования являются принципиальными и существенными, начиная от идеи создания предприятия, организационной структуры, менеджмента, начального производственного и финансового капитала, участии в региональных бюджетных
проектах, степени влияния на рыночные процессы в
регионе и доле рыночных распределений и т.д. В табл.
1. сведены воедино основные характерные признаки
функционирования малых и средних предприятий с
целью раздельного в дальнейшем исследования данных категорий.
Вышеприведенная таблица позволяет сделать заключение, что понятие „малый и средний” бизнес не
просто относятся к разным „весомым” категориям,
но имеют принципиальные, иногда противоположные
различия.

Дементьєва Т. А. Відмітні ознаки функціонування малих і середніх підприємств
У статті розглянуто кластерний тип організації малих та середніх підприємств для активізації їх інноваційної діяльності. Наведено чинники, які негативно впливають на формування кластерної структури організації
підприємств. Розроблено модель регіонального промислового кластера для малих і середніх підприємств.
Ключові слова: малі підприємства, середні
підприємства, кластер, інноваційна діяльність, економіка, розвиток.
Дементьева Т. А. Отличительные признаки
функционирования малых и средних предприятий
В статье рассмотрены положительные и отрицательные признаки функционирования малых и средних предприятий. Приведены факторы, которые негативно влияют на развитие малых и средних предприятий в государстве.
Ключевые слова: малые предприятия, средние
предприятия, экономика, развитие.

Выводы:
1. Неопределенность законодательной базы относительно средних предприятий в предшествующие периоды становления экономики Украины, способствовала тому, что данной категории предприятий, как объекту экономических исследований, не
уделялось должного внимания в научной среде.
Уточнения и дополнения в Законы Украины, регламентирующие статус предприятий, активизируют
интерес ученых к проблемам развития средних
предприятий.
2. Оценивая общее положение сектора малых и
средних предприятий в структуре национальной экономики, можно утверждать, что в обществе пока не
сформирован социальный стандарт взглядов и долгосрочная система приоритетов на становление и развитие общенационального предпринимательства на
основе малого и среднего бизнеса.

Dementyeva T. Distinctive signs of functioning
of small and middle enterprises
The cluster type of organization of small and middle
enterprises is considered for activation of their innovative
activity. Factors which negatively influence on forming
of cluster structure of organization of enterprises are
resulted. The model of regional industrial cluster is
developed for small and middle enterprises.
Key words: small enterprises, middle enterprises,
cluster, innovative activity, economy, development.
Стаття надійшла до редакції 28.03.2011
Прийнято до друку 27.05.2011
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ПОЛІТИЧНИЙ РИЗИК ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Вступ. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності виникає безліч ризиків, які торкаються
інтересів експортерів, імпортерів та інвесторів. Одним
із основних ризиків є політичний ризик, що призводить до виникнення значних фінансових втрат при провереденні економічних операцій.
Аналіз останніх досліджень. В економічній літературі, і у вітчизняній, і в іноземній, вивчаючи ЗЕД
виділяють окремий напрям досліджень, який пов’язаний з управлінням ризиками. Вагомий внесок власне
у вивченні такого напряму здійснили І. Багрова,
М. Дідківський, А. Кредісов, А. Румянцев, Л. Стровський. Однак „політичний ризик” , як окрема економічна категорія зовнішньоекономічної діяльності не була
широко досліджена.
Метою даного дослідження є виявлення особливостей політичних ризиків зовнішньоекономічної
діяльності машинобудівного підприємства, їх специфіки, класифікації та методів оцінки.
Результати дослідження. Однією з найважливіших умов зміцнення позицій України на міжнародній
арені та її інтеграції у світове господарство є нормалізація політичного стану, яка в цей час характеризується
вкрай високим ступенем нестабільності. Більше того,
політичний фактор несе в собі потенційну загрозу економічної стабілізації: довгострокові інвестиції в українську економіку стають незначними у зв’язку із високим рівнем ризику, що генерується політичним середовищем. Очевидно, що в учасників міжнародних
торгових і капітальних операцій виникають ризики, які
торкаються їхніх майнових інтересів, але не покриваються відповідним майновим і кредитним страхуванням. Подібні ризики отримали в міжнародній практиці
загальну назву „політичних ризиків” [1].
Політичні ризики найчастіше пов’язують із війнами, революціями, повстаннями, зміною влади й іншими політичними подіями, які мають катастрофічний і
руйнівний характер. Таке розуміння природи політичних ризиків є неповним, перш за все тому, що не можна
розглядати політичний ризик у відриві від міжнародних економічних відносин. Політичний ризик виникає
під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності й
для машинобудівного підприємства, що працює на
міжнародному ринку, він є одним з факторів невизначеності зовнішнього середовища [2].
Політичний ризик являє собою сукупність усіх
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рішень та подій політичного або адміністративного характеру на національному або міжнародному рівні, що можуть спричинити економічні, комерційні, фінансові втрати
для підприємства-імпортера, експортера та інвестора.
Політичний ризик являється інтегрованою, сумарною взаємодією політичних, економічних, соціальних
і психологічних чинників, які кардинально змінюють
економічну ситуацію в країні, що призводить до раптових втрат у сфері торгівлі й інвестицій, кредитування, валютних розрахунків і інших операцій, які проводяться підприємствами. Головна ознака політичного
ризику — гіпернестійкість [1,3]
Політичний ризик може приймати різні форми,
починаючи від збройних конфліктів і закінчуючи
дрібними адміністративними розпорядженнями, за
умови, що ці події прямо торкаються здійснення підписаних контрактів. Список подій не обмежений і може
доповнюватися в процесі розвитку світової економіки й міжнародних відносин [2].
Будь-який ризик, у тому числі й політичний не може
виникнути сам по собі. Існують певні причини, що прямо або опосередковано впливають на нього (рис.1).
Чинники прямого впливу не викликають сумніву.
На ступінь політичного ризику впливає законодавство
та державні органи, які регулюють діяльність підприємств.
Чинники непрямої дії звичайно непомітно впливають на
рівень ризику, проте їхній вплив може бути значним, і
машинобудівному підприємству необхідно враховувати
це в процесі зовнішньоекономічної діяльності.
Іноді політичний ризик ототожнюють із ризиком
країни, але, на думку автора, — це хибний підхід. Ризик країни — поняття більш широке, воно містить у
собі політичні, комерційні, економічні, фінансові, навіть
природні ризики — тобто всі параметри навколишнього середовища, з якими стикається підприємство,
що здійснює міжнародну діяльність. У рамках загального ризику країни розрізняють некомерційний, або
політичний, і комерційний ризики (рис 2.) . Останній
поділяється залежно від рівня свого впливу: 1) на рівні
держави — ризик неплатоспроможності, що асоціюється з наданням позик іноземним урядам, 2) на рівні
компаній — трансферний ризик — ризик того, що при
проведенні економічної політики окрема країна може
накласти обмеження на переказ капіталу, дивідендів і
відсотків іноземним кредиторам та інвесторам”.
Політичні ризики можна поділити на дві категорії
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Чинник, що впливають на
ступінь ризику

Чинники прямого
впливу

Чинники
непрямого впливу

законодавство

політична ситуація

непердбачені дії органів
державного і місцевого
самоврядування

економічне
становище в країні
міжнародні події

податкова система

Рис. 1. Чинники, що визначають ступінь політичного ризику
Ризик країни

Комерційний ризик
(альфа ризик)

Ризик
неплатоспроможності

Політичний ризик
(бета ризик)

Трансферний ризик

Мікроризик

Макроризик

Рис. 2. Види ризику країни

1) комплексний аналіз сфери дослідження;
2) системне оцінювання чинників політичного
ризику;
3) прогнозування політичного ризику;
4) управління політичним ризиком.
До кінця 70-х рр. XX ст. більшість міжнародних
підприємств обмежували свій аналіз політичного
клімату в країні якісним оцінюванням, проведеним із
використанням методів „old hands” („старих знайомств”) і „grand tours” („великих турів”). Аналіз проводився не регулярно, а лише в тих випадках, коли
поставало питання про нові проекти [4].
Оцінювання політичного ризику за методом „old
hands” — це традиційні звіти, складені фахівцями, які
володіють знаннями про відповідну країну й підтримують контакти з впливовими та добре інформованими особами в цій країні (вченими, дипломатами, журналістами, бізнесменами). Головним недоліком цього
методу є те, що підприємству значною мірою доводиться покладатися на міркування аутсайдерів [3, 5].
Метод „grand tours” передбачає, зокрема, відвідування групою експертів досліджуваної країни й нала-

— ризики макро- і мікрорівня. Макроекономічний ризик стосується всіх економічних суб’єктів певної країни, без винятку, і оцінюється за політичними, соціальними, економічними, юридичними параметрами кожної країни. Мікроекономічний ризик стосується тільки
підприємств з певними характеристиками, і його оцінювання проводиться для кожної операції окремо [3].
Повніше уявлення про політичні ризики, з якими
стикається машинобудівне підприємство у процесі
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, представлене
в табл.1. і грунтується на розподіленні джерел ризику.
На рис. 3. подано об’єднану класифікацію політичних ризиків та їх вплив на зовнішньоекономічну
діяльність машинобудівного підприємства.
Отже, можна зробити висновок, що політичний
ризик впливає на результати діяльності машинобудівного підприємства, і потребує комплескного дослідження.
Дослідження політичного ризику являє собою процедуру накопичення соціально-політичної, економічної та іншої
інформації, її аналіз, оцінювання, урахування тощо.
Структура дослідження політичного ризику включає чотири етапи:
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Таблиця 1
Класифікація політичних ризиків за джерелом виникнення
Непередбачені події
Революція
Зміна влади
Зміна уряду
Війна, політичне безладдя,
громадянська війна
Збиток, заподіяний працівникам,
що працюють за кордоном

Політичні рішення (дії органів влади)
конфіскація активів; ембарго
зміни в законодавстві; відмова від оголошених намірів; неправомірна
вимога гарантії
припинення контрактів, укладених приватними покупцями
припинення строку дії ліцензій;
перепони проведенню імпортних або експортних
операцій
заборона на конвертацію або переказ грошових коштів за кордон;
кардинальні зміни в економічній політиці
одностороннє припинення контракту; неплатежі з боку державних
покупців; невиконання арбітражних рішень; непоставка продукції

Ризики машинобудівного
підприємства, учасника ЗЕД

Політичні ризики

Відкликання ліцензій

Революція

Ембарго

Зміна влади

Неправомірна вимога
гарантій

Зміна уряду

Неплатіж покупця внаслідок
заборони на конвертацію або
переказ грошових коштів
Необгрунтоване припинення дії
контракту державним
контрагентом

Війна, політичне
безвладдя, громадянська
ваійна

Невиконання арбітражних
рішень

Ризики експатрійованих
працівників

Рис. 3. Об’єднана класифікація політичних ризиків та їх вплив на ЗЕД машинобудівних підприємств

годження контактів з місцевими лідерами, урядовими
посадовцями та бізнесменами.
Наразі більшість розвинутих машинобудівних
компаній світу користується експертними моделями
оцінки політичного ризику, які представлені в табл. 2.
Поряд з експертним оцінюванням для дослідження внутрішньополітичної нестабільності як ключового
чинника політичного ризику застосовується економетричне моделювання. В основі економетриченої моделі,
розробленої професорами Сіракузького університету
Вільямом Копліном і Майклом О’Лірі, яка здобула найЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

більшу популярність, полягає рівняння множинної регресії. У моделі Копліна-О’Лірі політична нестабільність
розглядається як явище політичного життя окремо взятої країни, що характеризується широким застосуванням насильства проти уряду у вигляді змов, державних переворотів, громадянських воєн, міжнаціональних конфліктів тощо. Водночас тут розрізняють нестабільність у правлячій верхівці, що пов’язана з боротьбою за владу всередині правлячого кола, і соціальну нестабільність, що виникає в результаті активної діяльності опозиційних соціально-політичних сил [5].
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Таблиця 2
Експертні моделі оцінки ризику
Модель

Тип ризику

Періодичність складення
рейтингу

ризик країни

Кількість
країн,
що
приймають участь у
рейтингу
50 країн

Business
Environment
Risk Index (BERI)
BERI Political Risk Index
(PRI)
BERI Foreland
World
Political
Risk
Forecast (WPRF)
International Country Risk
Guide (ICRG)
Institutional
Inve stor's
Country Credit Rating
POLICON
Control Risks
Oxford Analytical Data
Euromoney's Country Risk
Index

політичний

-

-

фінансовий
політичний
та
економічний
політичний, фінансовий,
економічний
фінансовий

80 країн

щомісячно

100 країн

щомісячно

109 країн

щомісячно

політичний
ризик країни
ризик країни
фінасовий

70 країн
50 країн
116 країн

щоквартально
щоденно
-

щоквартально

Глобалізація та політичні ризики, що підсилилися з кінця минулого століття, багато в чому вплинули
на характер міжнародної економічної діяльності, у тому
числі змінам піддалися й політичні ризики. Серед таких змін можна виділити:
— політичні ризики стали більш довгостроковими (це стосується і експортних, і інвестиційних операцій) внаслідок того, що розширення й
зміцнення економічних зв’язків між різними країнами сприяло розвитку довгострокових форм
співробітництва.
— активізація інвестиційної діяльності означає
збільшення частки інвестиційних політичних ризиків
(конфіскації, націоналізації, трансферту);
— поява нових механізмів кредитування (наприклад, проектне фінансування), виникнення нових форм
розрахунків викликало появу нових ризиків (наприклад, ризик нерозкриття банком акредитива);
— змінився (і продовжує змінюватись) географічний розподіл ризику.
Машинобудівні підприємства, що мають міжнародний розподіл виробничих потужностей, мають
можливість здійснювати експортні поставки з
найбільш близького до покупця пункту;
— діяльність транснаціональних корпорацій створює нові ризики;
— змінилася роль держави в глобальній економіці. Вона все більше відходить від прямої участі в
зовнішньоекономічних зв’язках, підсилюючи свої регулюючі й контролюючі функції, а це безпосереднім
чином впливає на політичні ризики. Глобалізація також супроводжується встановленням міжнародними
економічними організаціями єдиних правил проведення

Більшість вищезазначених підходів вказують на
складність проблеми аналізу й оцінки політичного
ризику для машинобудівного підприємства. Усі розглянуті моделі мають певні переваги й недоліки. Експертні системи критикуються за те, що в них не завжди чітко прослідковуються причинно-наслідкові взаємини. Економетричні моделі часто страждають складністю забезпечення поточними джерелами даних
більшості незалежних змінних, необхідних для аналізу. Вбудовані моделі можуть бути дороговартісними,
тривалими в часі й географічно обмеженими. Із цього випливає, що оптимальний підхід повинен поєднувати кращі сторони кожного з методів і давати можливість вимірювати макроризики й інтерпретувати їх
стосовно до проектно-специфічних умов. Класифікація моделей по їх орієнтації та географічній поширеності представлена на рис. 4.
Зазначитимо, що аналіз політичного ризику в Україні має деяку специфіку. По-перше, політична традиція, недосконалість демократичних інститутів і переломний момент історичного розвитку обумовили значну
роль особистісного фактору, якому необхідно приділяти додаткової увагу під час оцінки політичного ризику.
По-друге, істотним фактором невизначеності є наявність
безлічі різнотипних політико-територіальних регіонів, що
володіють різним економічним потенціалом, різнорідним за національним складом, що й опираються на різні
історичні, політичні, культурні й релігійні традиції. Для
успішного аналізу політичного ризику необхідне проведення докладних досліджень окремих регіонів (або
груп регіонів), облік відносної „ваги” кожного регіону
(групи), включення регіональних індикаторів у загальну схему оцінки політичного ризику [3, 5].
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Загальна (макро) орієнтація
Old hands
Моделі, що
використовують
метод Delphi,
Beri, Bi Policon

Банкіські моделі

Futures group

Grand tours
Одна або
декілька країн

Фінансово орієнтовні
моделі ICCR, ICRG,
Euromoney

Економетричні моделі

Значна кількість
країн

Вбудовані моделі
ASPRO/Spair ESP
Рис. 4. Класифікація моделей оцінювання політичного ризику

поняття політичного ризику зовнішньоекономічної
діяльності та методики його оцінки. Виділено фактори політичного ризику, що мають вплив на розвиток діяльності машинобудівних підприємств на
зовнішніх ринках.
Ключові слова: ризик, політичний ризик, чинники ризику, аналіз, експертні методи оцінки.

зовнішньоекономічної діяльності й уніфікацією вимог
до митної та податкової політики.
Висновки. Останні тенденції зовнішньоекономічної діяльності та вплив процесів глобалізації не зменшили політичні ризики, а змінили їх. Усвідомлення цього факту дуже важливе під час вироблення політики
управління машинобудівним підприємством політичним ризиком і, насамперед, під час його оцінки. У
статті проаналізовано особливості та специфіку політичних ризиків зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства, запропоновано їх класифікацію та методи оцінки.

Левченко М. О. Политический риск как
один из факторов влияния внешнеэкономической деятельности машиностроительного предприятия
В статье приведены основные теоретические аспекты понятия политического риска внешнеэкономической деятельности и методики его оценки. Выделены факторы политического риска, влияющие на развитие деятельности машиностроительных предприятий
на внешних рынках.
Ключевые слова: риск, политический риск, факторы риска, анализ, экспертные методы оценки.
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АНАЛІЗ КОМПОНЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Об’єктивна необхідність у подальшому поглибленні теоретичних досліджень і методичних розробок
пов’язана з уточненням категорії „трудовий потенціал”,
удосконаленням методичних підходів до оцінки стану
трудового потенціалу, а також з безпосереднім поліпшенням процесів його формування та використання [9].
Метою нашої роботи є теоретичне узагальнення
сучасних підходів до визначення соціально-економічної категорії „трудовий потенціал” і аналіз структурних складових трудового потенціалу регіону.
Об’єктом дослідження є процеси формування та
збереження трудового потенціалу регіону. Предметом
дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні
підходи до оцінювання трудового потенціалу регіону.
Виклад основного матеріалу. На початку роботи, для більш повного розуміння предмету дослідження та виявлення основних контурів нової концепції
управління трудовим потенціалом, на думку автора,
доцільно провести „інвентарізацію” найбільш розповсюджених дефініцій категорії „трудовий потенціал”, навести ґенезис цього поняття. Адже, як уважають
фахівці, аналіз поняття „трудовий потенціал”, як форми прояву людського фактора, дозволяє в комплексі
розглянути сукупність його соціально-економічних,
професійно-технічних, організаційно-управлінських і
психофізіологічних можливостей, визначити систему
показників кількості та якості трудового потенціалу,
провести аналіз на макро- і мікрорівнях, по вертикалі
та його горизонталі, з’ясувати коло економічних взаємин, що виникають у процесі формування і використання людського фактора. Такий підхід дає можливість
також визначити сутність трудового потенціалу як поняття, що відображає соціально-економічні взаємини,
що виникають на всіх стадіях руху людського фактора: від формування ресурсів праці до повної реалізації
трудових потенцій окремого або сукупного робітника
в процесі суспільної діяльності [10].
Систематизація різних поглядів на категорію трудового потенціалу виявила, що дослідники по-різному підходять до її визначення. Проаналізовані підходи
для спрощення сприйняття було зведено до таблиці 1.
Як видно з таблиці, єдине загальновизнане тлумачення змісту категорії трудовий потенціал відсутнє. Деякі
науковці пояснюють це наявністю різних підходів до визначення цієї категорії і наводять таку їх класифікацію:
факторний (О. Панкратов, І. Бажан, Б. Генкін, Д. Богиня, О. Грішнова та ін.), політекономічний (В. Врублевський), системний (Є. Качан, Д. Шушпанов), ресурсний (В. Костаков, Г. Сергеєва, Л. Чижова, А. Калина.
та ін.), етимологічний (С. Бектуров, Д. Карпухін, І. Маслова) [11]. Але, на нашу думку, більш об’єктивною є

Постановка проблеми. Однією з гострих і
найбільш значущих проблем для сталого соціально-економічного розвитку України є проблема збереження й
зміцнення трудового потенціалу. Перехід до нової моделі
суспільного розвитку в системі світових взаємин обумовлює важливість та своєчасність досліджень зазначеної
проблеми, а потреба у створенні повноцінних умов для
розвитку трудового потенціалу посилює практичну значущість її вирішення. Власне кількісні та якісні параметри
трудового потенціалу стають у сучасних умовах вагомим
чинником результативності економічних перетворень.
Загострення проблем відтворення трудового потенціалу в період соціально-економічної кризи та в
умовах політичної нестабільності держави вимагає
переосмислення наукового доробку з питань його визначення, формування, збереження, розвитку та врахування в дослідженнях тих суперечностей, умов та
чинників, що визначають перспективи економічного
зростання регіонів та держави.
Дослідження проблем трудового потенціалу в
регіональному аспекті є найменш розробленою проблемою з погляду оцінки стану та розвитку науковометодичної бази вимірювання кількісних і якісних характеристик трудового потенціалу [1].
Аналіз досліджень і публікацій. Питання формування трудового потенціалу привернули особливу увагу
багатьох практиків, вчених та консультантів в цій галузі
знань. В Україні сформувалися давні традиції в царині
всебічного вивчення людської діяльності, адже ще Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Франко намагалися усвідомити
сенс праці, оцінюючи трудову діяльність як найбільший
дар Творця людині. Пізніше ідеї Г. Сковороди були розвинені М. Туган-Барановським, але першими зернами нової
парадигми науки в цій сфері, на думку М. Долішнього,
стали дослідження С. Подолинського [2].
Дослідженню різнобічних аспектів проблем формування та реалізації трудового потенціалу населення
присвятили свої роботи такі вітчизняні вчені: О. Амоша, Д. Богиня, І. Бондар, М. Бібен, О. Грішнова,
М. Долішній, Т. Заяць, С. Злупко, О. Шаблій, Ф. Заставний, А. Колот, Е. Лiбанова, В. Мiкловда, В. Онікієнко, І. Петрова, В. Петюх, В. Стешенко та iнші. Серед
останніх публікацій зазначитимо роботи таких авторів,
як: В. Пономаренко [3], В. Васильченко, А. Гриненко,
О. Гришкова, Л. Керб [4], Л. Черчик [5], М. Миколайчук [6], В. Приймак [7,8].
Аналіз опублікованих праць, матеріалів наукових
конференцій і дискусій, присвячених дослідженню цієї
багатогранної проблеми, показав, що вона є ще недостатньо дослідженою, і в теоретичному, і в практичному аспектах.
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Таблиця 1
Визначення категорії „трудовий потенціал”
Визначення
Сукупна чисельність громадян працездатного віку, які за
наявності окремих ознак (стан здоров’я, психологофізіологічні особливості, освітній, фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні та мають намір проводити трудову діяльність.
Можливості (демографічні, соціальні, духовні) працездатного населення, які можуть бути реалізовані і
приведені в дію в умовах певного рівня розвитку продуктивних сил суспільства та науково-технічного прогресу.
Трудовий потенціал суспільства – конкретна форма матеріалізації людського фактору, показник рівня розвитку та
межі творчої активності працюючих. Трудовий потенціал
підприємства – гранична величина можливої участі робітників у виробничому процесі з урахуванням психофізіологічних особливостей, рівня професійних знань, трудового досвіду при наявності необхідних організаційнотехнічних умов. Трудовий потенціал людини – частина
потенціалу особистості яка формується на основі природних здібностей, освіти, виховання та життєвого досвіду.
Гранична кількість і якість запасів праці в конкретних
умовах геопросторово-часових координат, якими володіє
людина, група людей, суспільство.
Сукупна спроможність економічно активного населення
території забезпечити виробництво споживчих вартостей
згідно з вимогами суспільства на даному етапі його розвитку.
Сукупність трудових можливостей, яка сформована і формується у певних виробничих відносинах і умовах відтворення та в разі відповідності сучасним технологіям може
бути ефективно використана у виробничий діяльності
Трудовий потенціал - інтегральна форма, що кількісно та
якісно характеризує спроможність суспільства в динаміці
забезпечити людський фактор виробництва відповідно до
вимог його розвитку.
Трудовий потенціал – це кількість, демографічний склад,
кваліфікаційний та освітній рівень персоналу.
Відповідні запаси праці, що „залежать від загальної чисельності трудових ресурсів та їх структури за статтю та
віком, рівня зайнятості, накопичених знань, ступеня відповідності демографічної структури працюючих умовам
підвищення ефективності праці, соціальної мобільності
населення”.
Трудовий потенціал підприємства – це комплексне
поєднання потенційних можливостей, які можуть бути
представлені групами якісних та кількісних характеристик персоналу.
Трудовий потенціал являє собою інтегральну сукупність
можливостей населення до економічної активності як
суб’єктів трудової діяльності.
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Т. О. Фоміних
сутності, динамічність та гнучкість. Деякі науковці
загалом вважають, що на сучасному етапі розвитку,
виходячи з багатофункціональності людини, яка є
рушієм змін у суспільстві і у процесі праці прямо або
опосередковано впливає на нього, більш коректним є
вживання категорії „людський потенціал” [13, С. 15].
Щодо власного бачення, то ми вважаємо, що
найбільш вдалим визначенням категорії трудового
потенціалу залишається визначення, запропоноване
засновником теорії регіонального трудовикористання
академіком М. Долішнім, який під трудовим потенціалом розуміє прогнозовану інтегральну здатність групи, колективу, підприємства, працездатного населення країни, регіону до продуктивної трудової професійної діяльності, результатом якої є новостворені духовні та матеріальні цінності [14, C. 87].
Систематизувавши різні погляди на категорію
трудового потенціалу, можна зробити ряд узагальнень,
зокрема про те, що більшість авторів розглядає трудовий потенціал з позицій системності. Отже, під трудовим потенціалом розуміється система, що складається з окремих елементів — структурних складових
трудового потенціалу. Із системних позицій трудовий
потенціал слід розглядати як керовану підсистему, що
перебуває у постійній взаємодії з керуючою підсистемою, тобто із державними органами [7, C. 46].
Виходячи із вищенаведеного, трудовий потенціал
— складна, динамічна, відкрита, ієрархічна система,
усі елементи якої можуть бути виявлені за допомогою
низки відповідних методів. Таким чином, ми впритул
підійшли до аналізу компонентної структури трудового потенціалу.
Професор Б. Генкін уважає, і з ним загалом погоджуються такі автори, як: О. Федонін, І. Рєпіна,
О. Олексюк [15], В. Васильченко, А. Гриненко,
О. Гришкова, Л. Керб [4], що компоненти трудового
потенціалу характеризують:
— психофізіологічні можливості участі у суспільно корисній діяльності;
— можливості нормальних соціальних контактів;
— можливості генерації нових ідей, методів,
образів, уявлень;
— раціональність поведінки;
— наявність знань і навичок, необхідних для виконання певних обов’язків та видів робіт;
— пропозиція на ринку праці.
На їхню думку, наведеним аспектам відповідають такі компоненти трудового потенціалу:
— здоров’я;
— моральність і вміння працювати в колективі;
— творчий потенціал;
— активність;
— організованість;
— освіта;
— професіоналізм;
— ресурси робочого часу.
В. Васильченко, А. Гриненко, О. Гришкова деякі
характеристики наведених компонентів уважають до-

позиція Л. Шевчук, яка проаналізувавши визначення
дефініції „трудовий потенціал” провідними вченими в
межах різних наукових підходів (авторська класифікація
цих підходів є досить детальною, а саме: демографічний,
соціально-демографічно-політекономічний, соціальнодемографічно-економічний, демографічно-економічний,
трудоресурсний, ресурсно-економічний, політекономічний, регіонально-економічний, соціально-економічний,
соціально-економіко-технологічний, ресурсно-виробничий, ресурсно-маржинальний), дійшла висновку, що
дефініції різних авторів важко звести до єдиного тлумачення навіть у межах подібних підходів [12]. Таким чином, пояснити різноманіття та різнонаправленість визначень категорії „трудовий потенціал” лише наявністю в
науці різних підходів чи різних шкіл (московської, київської, львівської, харківської) неможливо.
На нашу думку, частково відмінності у визначеннях можуть бути поясненні об’єктом вивчення, адже
виділяють різні рівні трудового потенціалу: трудовий
потенціал працівника, трудовий потенціал підприємства, трудовий потенціал регіону, трудовий потенціал
території та трудовий потенціал суспільства.
Крім того, слід розрізняти номінальний та реальний трудовий потенціал. Як уважає В. Приймак, до поняття трудовий „трудовий потенціал” потрібно підходити з обох боків, згідно з ознаками „властивість-відношення”, які відображають відповідно атрибутивний та
релятивний аспекти цього поняття [8, С. 3-4]. Під номінальним трудовим потенціалом розуміють максимальні можливості (реалізовані та нереалізовані) залучення працездатного населення до трудової діяльності,
визначенні як сукупність його кількісних і якісних характеристик з урахуванням умов і регіональних особливостей, які впливають на його розвиток. Ця форма
трудового потенціалу відображає атрибутивний аспект
цього поняття. Він не складається із суми трудових потенціалів індивідів, а є окремим показником, який має
кількісну міру і визначається здоров’ям населення регіону, демографічними, освітніми, кваліфікаційними, інтелектуальними, етнокультурними та іншими параметрами. Номінальний ТП виявляється в ході його використання в процесі суспільно-виробничих і невиробничих
відносин. Таким чином, номінальний — це теоретично-ймовірна гранична кількість і якість запасів праці в
конкретних умовах геопросторово-часових координат,
який детермінується системою господарювання, рівнем
розвитку продуктивних сил у межах конкретної територіальної суспільної системи.
Реальний трудовий потенціал характеризує відношення між номінальним ТП та його використанням. Це
частина номінального ТП, яка реалізує себе за заданих
умов. Під реальним трудовим потенціалом слід розуміти
ту кількість і якість запасів праці, якими володіє людина,
група людей, суспільство і які є наявними на конкретну
дату в межах України, тобто в конкретних умовах геопросторово-часових координат [12, С. 396-397].
Але, загалом, різноманітність прояву категорії
„трудовий потенціал” свідчить про багатогранність його
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волі суб’єктивними. Зокрема такі: „можливості нормальних соціальних контактів” (яка це норма?), „раціональність поведінки” (що до цього належить?) [4].
М. Долішній серед основних структурних складових трудового потенціалу виділяє інтелектуальний,
професійний, морально-психологічний потенціали
[14]. Г. Баб’як, В. Файфура, Д. Шушпанов акцентують увагу на демографічних, соціальних, духовних
його компонентах [10].
І. Джаін [16] пропонує розглядати трудовий потенціал території як сукупність демографічного, етнокультурного потенціалів та потенціалу суспільної організації праці.
Потенціал суспільної організації праці характеризується
формами поєднання індивідуальних потенціалів у суспільному виробництві та забезпечується відповідним рівнем
спеціалізації, концентрації, кооперації виробництва та розміщенням продуктивних сил по території регіону.
Демографічні чинники впливають на формування трудового потенціалу території і містять: чисельність
населення території, його статевовікову структуру, темпи природного приросту, середню тривалість життя.
Окремо можна виокремити демографічно-соціальні
чинники: чисельність працездатного населення та населення у працездатному віці; зайнятість населення,
його економічна активність, розподіл за галузями,
секторами та територіальними одиницями регіону, тривалість активного періоду життя.
До соціальних чинників належать: рівень фізичного розвитку та здоров’я, загальної та професійної освіти,
розвиток соціальної інфраструктури, рівень урбанізації,
зовнішня та внутрішня міграція населення. На розвиток
та використання трудового потенціалу впливають економічні чинники, такі, як: реальні прибутки населення,
забезпеченість продовольчими, непродовольчими товарами та побутовими послугами, рівень інфляції, а також
розвиток матеріально-технічної бази регіону, науковий потенціал, діючий кредитно-фінансовий механізм, податкова система, система стимулювання праці та інші.
Забруднення навколишнього середовища негативно впливає на формування трудового потенціалу людини у зв’язку з погіршенням його кількісних та якісних
характеристик: зниження природного приросту населення
території, підвищення смертності, зменшення тривалості
активного періоду життя людини, підвищення рівня захворюваності, відставання у фізичному розвитку. У цілому екологічний чинник зменшує економічну оцінку трудового потенціалу території у зв’язку з втратами доданої вартості (внаслідок зменшення робочого часу та зниження продуктивності праці), та додатковими витратами
на запобігання, усунення та компенсацію негативних соціальних наслідків забруднення навколишнього середовища [16].
Представники Львівської працересурсної школи
вважають, що якісні параметри трудового потенціалу
слід аналізувати за допомогою сукупності наступних
ознак: демографічних, медико-біологічних, кваліфікаційних, екологічних, науково-технічних, соціальних,
психологічних, ідейно-політичних [17, С. 13].
Шевчук Л. Т. видокремлює дев’ять складових
трудового потенціалу [12, C. 29]:
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— біологічну (вага; зріст; вік; стать; фізична краса);
— демографічну (населення молодше працездатного віку; працездатного віку, старше працездатного віку);
— інтелектуальну (здібності до творчості;
кількість геніальних осіб; талант);
— сакральну (святість у відношенні до довкілля; примітивний матеріалізм; науковий матеріалізм);
— історичну (традиції, рівень розвиненості суспільної системи);
— культурну (рівень культури, вихованість);
— освітню (рівень освіти, світогляд);
— соціальну (стартова соціальна позиція, орієнтація в соціальному середовищі, урахування законів
поведінки);
— економічну (рівень доходів, рівень життя, умови праці);
— мотиваційну (особливості поведінки у процесі
праці, особливості поведінки в побуті, поведінка під
час відпочинку);
— здоров’я.
Як уважає автор, з усіх компонентів біологічна,
демографічна та інтелектуальна складові є основними
для всіх інших. Їх кількісні та якісні характеристики
детермінуються кількісними та якісними показниками
здоров’я. Стан здоров’я, стверджує науковець, становить ядро усіх компонентів трудового потенціалу,
аргументуючи це тим, що від кількості та якості фізичного і психічного суспільного здоров’я безпосередньо залежить суспільна здатність до праці. І з цим важко не погодитись.
Львівські науковці [7, С. 51] під час аналізу трудового потенціалу регіону рекомендують вивчати такі
його підсистеми — „Демографія”, „Зайнятість”,
„Активність”, „Професіоналізм”, „Освіта”, „Науковий
потенціал”, „Здоров’я”, „Екологія”, „Моральність”.
Як свідчать результати досліджень [12, C. 27],
більшість вчених виділяють близько чотирьох компонентів
трудового потенціалу, різних за змістом і назвою. Якщо
ці компоненти об’єднати, то їх загальна кількість досягне
одинадцяти — біологічна, демографічна, інтелектуальна, сакральна, історична, культурна, освітня, соціальна,
економічна, мотиваційна, здоров’я. На нашу думку, до
цього переліку можна додати ще такі складові, як: політична, технічна, наукова, кваліфікаційна, професійна
тощо. Загалом, власні дослідження свідчать про стійку
тенденцію до збільшення кількості компонент під час
аналізу трудового потенціалу регіонів України зі зміщенням акценту під час його вивчення на якісні складові.
Висновки. У статі проаналізовано категорію
„трудовий потенціал”, визначено її динамічність та
гнучкість; систематизовано фактори, які впливають на
процеси формування та використання трудового потенціалу й висвітлено різні підходи до компонентної
структури трудового потенціалу.
Проведені теоретичні дослідження показали, що
сучасна економічна наука характеризується відсутністю єдиних методологічних підходів до трактування
категорії трудового потенціалу і її співвідношенням з
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користання трудового потенціалу: регіональний аналіз
та прогноз / Л. Т. Шевчук. — Львів, 2003. — 489 с.
13. Злупко С. М. Людський потенціал, зайнятість і
соціальний захист населення в Україні : навч. посіб. /
С. М. Злупко, Й. І. Радецький . — Львів : Вид. центр
ЛНУ ім. І. Франка, 2001. — 193 с. 14. Долішній М. І.
Соціально-психологічні компоненти трудового потенціалу / М. І. Долішній // Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу. — К., 1993. — С. 87.
15. Федонін О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна,
О. І. Олексюк. — К. : КНЕУ, 2003. — С. 197 — 221.
16. Джаін І. О. Економічна оцінка трудового потенціалу території : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. екон. наук : 08.09.01 / І. О. Джаін ; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2001.
— 19 с. 17. Качество трудового потенциала (социально-экономический аспект). — К. : Наукова думка,
1986. — 230 с. 18. Україна. Президент. Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року : указ від 3 серпня 1999 року № 958/99.
// Офіц. вісн. України. — 1999. — № 31. — C. 47.

іншими економічними категоріями (трудовими ресурсами, кадровим потенціалом тощо). Це підтверджується різноманітністю існуючих літературних джерел, у
яких найбільш повним є визначення трудового потенціалу як домінантної форми реалізації людського фактора. Такі категорії, як: населення, трудові ресурси,
робоча сила, є конкретними носіями трудового потенціалу на певних стадіях його відтворення.
На основі аналізу поглядів різних авторів було
зроблено висновок, що трудовий потенціал має
кількісну та якісну структури, що перебувають у діалектичній єдності, і можуть бути охарактеризовані за
допомогою низки показників.
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У статті проаналізовано категорію „трудовий потенціал”, визначено її динамічність та гнучкість; систематизовано фактори, які впливають на процеси формування та використання трудового потенціалу й висвітлено різні підходи до компонентної структури трудового потенціалу.
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Фоминых Т. А. Анализ компонентной структуры трудового потенциала региона
В статье проанализировано категорию „трудовой
потенциал”, определено ее динамичность и гибкость;
систематизированы факторы, которые влияют на процессы формирования и использования трудового потенциала, освещены разные подходы к компонентной
структуре трудового потенциала.
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is lighted up near the component structure of labour
potential.
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ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РОЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
— показатели, характеризующие оснащенность:
характеристика и стоимость основных фондов;
— показатели, характеризующие результаты
деятельности: годовой оборот продукции, годовой размер прибыли, размер годовых продаж;
— специфические количественные показатели:
количество перевезенных пассажиров, оплачивающих
проезд, количество гостиничных номеров, количество
расходуемой энергии) и пр.
Качественные показатели характеризуют независимый менеджмент; состав учредителей (для юридического лица); ограниченный привлеченный капитал;
принадлежность к основному виду деятельности; дислокация; географическая сфера деятельности; наследственность в пределах семьи; ограниченные возможности доступа к ресурсам, в том числе финансовым;
специфическая характеристика руководителя; стадия
роста предприятия.
Количественные критерии отнесения предприятий к малым основываются на четко установленных
параметрах, либо на сочетании параметров. В целом
количественные критерии применяются практически
повсеместно, так как с их помощью возможно идентифицировать группу целей, в том числе, четко
исключить крупные предприятия из числа льготных.
Качественные критерии отнесения предприятий к
малым, в сущности являются субъективными, широко
распространенными, но имеют ограничения в использовании. При этом качественные критерии позволяют
отразить социально — значимые аспекты малого предпринимательства. Следовательно, в определении роли
малого предпринимательства необходимо применять
количественные и качественные показатели, в том числе с учетом взаимозависимости между ними.
Ученые различных стран, занимаясь исследованиями роли малого предпринимательства в социально-экономической жизни, пришли к выводу, что показателем значимости роли малого предпринимательства, прежде всего, являются количественные параметры. Так, к примеру, количество малых предприятий в Японии в перерабатывающей промышленности
составляет почти 90%, при этом не меньше трети из
них это семейные предприятия, не использующие наемный труд вообще. Доля малых предприятий в общем количестве предприятий составляет от 94% в
Великобритании до 99,9% во Франции [4, с. 110].
В экономической литературе и мировой практики в

I. Введение. В целях поиска возможных путей совершенствования организационно — экономического
механизма государственного регулирования малого предпринимательства в регионе предстояло проведение научных исследований, позволяющих выявить все факторы
развития и динамические изменения малого предпринимательства, а также особенности регионального развития
в целом, поскольку его состояние и характеристика являются определяющим условием для функционирования исследуемой экономической подсистемы. Для чего потребовалось обосновать инструментарий, применение которого позволит выявить имеющиеся особенности, структуру, тенденции развития малого предпринимательства.
II. Постановка проблемы. Отметим, что решением подобных вопросов занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи [1, 2, 3], разработки которых нашли практическое применение в отдельно взятой стране с учетом национальных особенностей.
В нашей стране органами государственной власти, ответственными за принятие и выполнение региональных
Программ поддержки и развития малого предпринимательства, принято для оценки его состояния использовать ряд статистических показателей, не позволяющих
иметь полное представление и проведение достоверного анализа, что, следовательно, сводит к минимуму возможность принятия оптимального управленческого решения. Разработка такого подхода, в котором будет предусмотрена всесторонняя оценка состояния и роли малого предпринимательства в регионе требует проведения ряда дополнительных исследований, а также систематизации необходимых для него показателей, что и является целью данной статьи.
III. Результаты. На первом этапе, в соответствии
с сущностью предпринимательства, необходимо уточнить параметры, по которым субъекты предпринимательской деятельности могут быть отнесены к малым. Нами
были проанализированы критерии отнесения предприятий к малым на примере различных стран и систематизированы следующим образом. Можно выделить две
основные группы: количественные и качественные. Количественные, в свою очередь, можно подразделить на:
— показатели, характеризующие трудовую деятельность: количество работающих, количество созданных рабочих мест;
— показатели, характеризующие капитал:
стоимость фондов, размер уставного фонда, размер
активов;
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рования малого предпринимательства, оценивая его
роль в удовлетворении местных потребностей и интересов, исторических и культурных ценностей, настаивал Г. Двас [9]. Именно эти параметры роли малого
предпринимательства наиболее значимы в контексте
разработки и реализации общегосударственных концепций региональной политики и создания региональных Программ развития.
Отметим, что существуют подходы к аналитической оценке деятельности малого предпринимательства
в „теневой” сфере. Доказано, что часть предприятий
работает в секторе „теневой” экономики: ведут деятельность, используя свои производственные мощности,
легализуя только их незначительную часть, поскольку
полностью скрыть всю деятельность не представляется
возможным [10]. Следует признать, что предложенная
методика не приемлема к субъектам малого предпринимательства, которые осуществляют всю свою деятельность нелегально, занимаясь производством, параллельно ведут другую коммерческую деятельность,
постепенно отказываясь от производства совсем.
С учетом анализа вышеизложенных подходов
нами была разработана система показателей определения роли малого предпринимательства в развитие самостоятельной административно-территориальной единицы. В системе показателей дополнительно выделен
ряд признаков, общих для расчетов указанных в ней
показателей: — место регистрации и место осуществления деятельности (зарегистрированные в исследуемой административно-территориальной единице, зарегистрированные в другой административно-территориальной единице, но осуществляющие деятельность на
ее территории, зарегистрированные в исследуемой административно-территориальной единице и осуществляющие деятельность в ее пределах, зарегистрированные в исследуемой административно-территориальной
единице и осуществляющие деятельность за ее пределами); в разрезе основных видов деятельности; форм
собственности, а также с учетом градации субъектов
малого предпринимательства по годовому обороту продукции и количеству работников: с годовым оборотом
до 1 млн. грн, с количеством работающих до 5 чел.,
25 чел., 50 чел.; с годовым оборотом до 35 млн. грн, с
количеством работающих до 5 чел., 25 чел., 50 чел.; с
годовым оборотом до 1 млн. грн, с количеством работающих до 5 чел., 25 чел., 50 чел. Кроме того, все
показатели рассчитываются по малым предприятиям,
субъектам предпринимательской деятельности — физическим лицам и как обобщающий показатель по
субъектам малого предпринимательства в общем.
Отметим, что указанный перечень показателей
оценки роли малого предпринимательства в разрешении проблем функционирования экономической, социальной, экологической сфер жизнедеятельности применим в настоящее время, то есть при существующих

целях проведения количественной оценки используется
показатель количества малых предприятий на 10 тысяч
населения или же количество малых предприятий на 1000
жителей определенной административной единицы, в том
числе и страны в целом. Некоторые ученые в своих работах отмечали, что расчеты необходимо основывать на
определении своеобразного „индикатора” малых предприятий: одно действующее — на 30 — 50 жителей конкретной административной единицы [5, 6].
Однако, по нашему мнению, более четко отражает
состояние малого предпринимательства показатель „количество малых предприятий и субъектов малого предпринимательства” в общем количестве отдельно взятого вида деятельности, приходящихся на 10 тысяч населения. Это позволит определить степень конкуренции.
Одним из наиболее значимых показателей роли
малого предпринимательства в рыночной экономике
является показатель численности занятых в нем. С. Реверчук в своих публикациях делает акцент на несовершенстве критерия численности [7, с. 137]. К примеру,
может возникнуть ситуация, когда небольшое по численности сотрудников предприятие достигает большого хозяйственного оборота благодаря высокому
уровню наукоемкости продукции и высокой продуктивности, что доказывает невозможность использования при исследовании возможностей малого
По нашему мнению, целесообразно при анализе
состояния малого предпринимательства и его роли в социально — экономических процессах страны, региона
учитывать показатель „наличие рабочих мест” в малом
предпринимательстве и выделять показатель „фактически занятые”, что позволит определить размеры скрытой
рабочей силы и, как следствие, недопоступление платежей в бюджет, а также размеры скрытой безработицы.
Г. Билоус, занимаясь исследованием роли малого
предпринимательства в Украине, обосновал показатель
„вклада малого предпринимательства в создание ВВП
страны”. Так, согласно его исследований мировой практики, малые предприятия обеспечивают оборот производства продукции в своем секторе в разных странах
мира от 33 до 66% национального продукта [8, с. 34].
При осуществлении анализа роли малого предпринимательства в разрешении общегосударственных
задач, по нашему мнению, наиболее показательным
будет определение объемов произведенной продукции,
объемов реализованной продукции (работ, услуг) с
учетом градации основных видов деятельности в отношении к общему количеству произведенной продукции, объемов реализованной продукции (работ, услуг)
в стране в разрезе основных видов деятельности, а также
в разрезе экспортно-импортных операций. Соотношение же этих показателей с общим количеством субъектов малого предпринимательства продемонстрирует
реальный вклад в экономику страны.
На анализе географической среды функциони64
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различного рода ресурсах в действующих органах государственной власти. Но при разрешении более конкретных задач возможно использование дополнительных специфических количественных показателей, качественных показателей, что в свою очередь, повлечет
привлечение дополнительных ресурсов.
IV. Выводы. Разработанная система показателей
оценки роли малого предпринимательства позволит иметь
более полную информацию о состоянии малого предпринимательства и охарактеризовать его вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности исследуемой
административно-территориальной единице, конкретизировать существующие проблемы и задачи, принять конкретные действенные меры, направленные на регулирование деятельности малого предпринимательства: установление льгот в налогообложении, кредитовании, оказании других видов поддержки, поощрении, может быть
использовано при проведении конкурсов, тендеров, аукционов, а также позволит проводить мероприятия по
предотвращению ухода субъектов малого предпринимательства в „тень” и планировать и проводить контролирующие действия в их отношении. Кроме того, введение обязательного применения определения предложенной системы показателей существующими управлениями и ведомствами государственных органов власти и
опубликование результатов послужит информацией для
руководства и для самих субъектов малого предпринимательства, к примеру, для оценки уровня конкуренции,
определения сегментов рынка и пр.

Кікоть В. І. Підхід до дослідження ролі малого підприємництва в життєдіяльності регіону
У статті розглянуто існуючі наукові підходи до
оцінки впливу малого підприємництва на всі сфери
життєдіяльності регіону. Систематизовані показники
оцінки стану та ролі малого підприємництва в економіці, соціальній сфері, екології з метою розробки
нового підходу до врегулювання державою досліджуваної економічної підсистеми.
Ключові слова: малі підприємства, суб’єкти малого підприємництва — фізичні особи, суб’єкти малого підприємництва.
Кикоть В. И. Подход к исследованию роли
малого предпринимательства в жизнедеятельности региона
В статье рассмотрены существующие научные
подходы к оценке влияния малого предпринимательства на все сферы жизнедеятельности региона. Систематизированы показатели оценки состояния и роли
малого предпринимательства в экономики, социальной сфере, экологии с целью разработки нового подхода к регулированию государством исследуемой экономической подсистемы.
Ключевые слова: малые предприятия, субъекты
малого предпринимательства – физические лица,
субъекты малого предпринимательства.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
Актуальность проблемы. Природные ресурсы
небезграничны. Результаты исследований компании
British Petroleum свидетельствуют о том, что в 2056 г.
могут закончиться все разведанные на сегодняшний
день запасы нефти, к 2077 г. — не станет урана, к
2079 г. — будет сожжен последний кубометр газа, а в
2178 г. — существует вероятность истощения запасов каменного угля (рис. 1) [1]. Естественной реакцией человечества на такого рода прогнозы должно
стать интенсивное развитие уже существующих видов альтернативной энергии, в первую очередь, энергии солнца, ветра и воды.
Основной вопрос заключается в том, как сделать эти источники максимально эффективными, превратить их из альтернатив в основу мирового энергоснабжения. В этой связи, проблема энергосбережения приобретает особую актуальность и значимость для
развития всех отраслей народного хозяйства любого
государства.
Анализ последних научных исследований и
публикаций. Основные предпосылки энергосбережения в Украине, позитивные и негативные последствия современных ресурсосберегающих трансформаций национальной хозяйственной системы, стратегические задания и методы регулирования ресурсосберегающих процессов, современные подходы к природопользованию, роль Киотского протокола в рационализации ресурсоиспользования, проблемы энергосбережения, динамику энерго- и экологоемкости
ВВП Украины, действенность существующих финансово-экономических рычагов развития сферы вторичного ресурсоиспользования рассматривают в своих
работах такие ученые, как И. Сотник, Л. Жарова,
И. Андрианова, В. Арсирий, Т. Науменко, Ю. Мако-

вецкая и многие др. Так, И. Сотник оценивает в своих исследованиях макроэкономические последствия
ресурсосбережения и предлагает систему методов по
его стимулированию в контексте устойчивого развития Украины [2; 6], Л. Жарова рассматривает возможности и угрозы действия экономических механизмов Киотского протокола [3], И. Андрианова, В. Арсирий анализируют с экономической точки зрения роль
энерго- и ресурсосберегающих инновационных технологий для тепловой энергетики [4], Т. Науменко аргументирует целесообразность снижения энергоемкости предприятий благодаря их инновационной деятельности [5], Ю. Маковецкая рассматривает финансовоэкономические рычаги обеспечения развития вторичного ресурсоиспользования [7]. В то же время необходимо отметить, что комплексные исследования по
анализу перспектив использования энергосберегающих технологий в Украине для всех отраслей ее экономики проводятся пока не так часто. Недостаточная
освещенность, а также чрезвычайная актуальность рассматриваемой проблемы обусловили выбор тематики
и направленности исследования в статье.
Целью данной работы является обоснование
необходимости использования альтернативных видов
энергии в Украине, определение способов их финансирования и влияние государства на развитие энергетики страны.
Изложение основного материала исследования. Не смотря на то, что Украина начала уделять внимание развитию альтернативной энергетики лишь последние несколько лет, в стране уже имеются разработки технологических процессов почти всех видов
производства и добычи нетрадиционных топлив и энергии, а ее промышленность стала способной в краткие

Рис. 1. Остатки традиционных энергоресурсов в мире [1]
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Рис. 2. Регионы Украины, в которых использование источников альтернативной энергетики максимально
эффективно [9]

сроки наладить производство необходимого оборудования и оснащения.
Работа по внедрению и использованию нетрадиционных и обновляемых источников энергии ведется
практически во всех областях Украины, однако в связи
с климатическими условиями и спецификой развития
материально-сырьевой базы каждая область вынуждена специализироваться на своих определенных направлениях внедрения нетрадиционных и обновляемых
источников энергии.
Использование нетрадиционных и обновляемых
источников энергии и альтернативных видов топлива
позволило на протяжении одного 1997 года сэкономить около 1.1 млн. т у.т., Только в Донецкой, Запорожской, Луганской областях за счет использования
искусственного горючего газа и метана угольных
месторождений обеспечено 80% этой экономии [8].
Объемы энергии, которые вырабатываются в
Украине с помощью нетрадиционных источников,
составляют около 0,5% общего потребления топливно-энергетических ресурсов (рис. 2) [9].
Отечественная промышленность остается одной
из самых энергоемких в мире. Собственники предприятий вплотную занялись внедрением энергосберегающих технологий лишь после существенного удорожания топлива. Но довести до конца большинство
начатых проектов промышленникам помешал кризис,
лишивший их свободных средств и доступа к банковскому кредитованию. Тем не менее, откладывать
энергосберегающие мероприятия в долгий ящик для
предприятий не целесообразно, поскольку обеспечеЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ние энергоэффективности производства — это единственный их шанс противостоять кризису.
За последние 10 лет потребление топливно-энергетических ресурсов в Украине сократилось почти
вдвое — с 600 млн. т до 320 млн. т условного топлива. Аналогичны темпы снижения энергоемкости ВВП.
Так, по расчетам Института общей энергетики НАНУ,
если в 1997 г., чтобы произвести $1 ВВП, приходилось сжигать 612 г нефтяного эквивалента топлива,
то в 2000 г. — 540,9 г, в 2005 г. — 392,5 г, а в 2007 г.
— 357 г. [10]. Однако данные позитивные сдвиги еще
не являются свидетельством разрешения проблемы,
так как уровень показателей остается, по-прежнему,
довольно высоким в сравнении со странами с развитой экономикой (рис. 3). Энергоемкость украинского
ВВП в несколько раз превышает среднеевропейские
показатели. По данным Международного энергетического агентства, чтобы произвести $1 ВВП, в 2007 г. в
Украине сжигались 414 г нефтяного эквивалента топлива, тогда как в Великобритании этот показатель составлял 115 г, в Германии и Японии — 140 г, во Франции — 152 г, в Польше — 182 г, в США — 204 г. [11].
В целом альтернативные источники обеспечивают
не более 1% всего потребления энергии, тогда как в
Австрии и Швеции этот показатель уже достиг 24%, в
Финляндии — 19,3%, Португалии — 17,5%, Германии
— 12%. Наращивать долю альтернативной генерации
планировалось за счет создания привлекательных
условий инвестирования в отрасль. В начале 2000-х гг.
были намерения ввести так называемые „зеленые тарифы”, по которым будет оплачиваться электроэнергия,
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Рис. 3. Энергоемкость украинской экономики [11]

производимая альтернативной генерацией (ВЭС, солнечные батареи, ГЭС мощностью до 10 МВт). Но соответствующий закон был принят лишь в прошлом году.
Уровень тарифов определяется с учетом специального
коэффициента (колеблется в пределах 0,8 — 4,8 в зависимости от мощности и вида альтернативного энергогенерирующего агрегата). Так, для установок, производящих электроэнергию из биомассы, этот коэффициент составляет 2,3; для ветроэлектростанций
мощностью свыше 2 МВт — 2,1; для установок, вырабатывающих ток за счет потребления солнечного
излучения, — 4,8. Сразу после этого нововведения
энергия, которую производит ВЭС мощностью 2МВт и
более, подорожала на 50% — до 1,2 грн/кВт-ч, стоимость
тока, производимого солнечными энергоустановками,
выросла в 3,5 раза — более чем 2,8 грн/кВт-ч. Благодаря этому срок окупаемости ветроэлектростанций и солнечных батарей сократился с нескольких десятилетий
до семи-восьми лет. Однако и этот закон специалисты
считают несовершенным [11].
Для финансирования развития альтернативной

энергетики предусматривается создание в Украине
энергосберегающих инвестиционно-сервисных компаний, деятельность которых направлена на привлечение отечественных и иностранных инвестиций для
реализации первоочередных быстроокупаемых и энергоэффективных проектов. Для обеспечения финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности предлагается отработать условия и порядок целевого кредитования проектов по энергосбережению.
Широкое привлечение иностранных инвестиций в
энергосбережение, в технологию производства нетрадиционных и обновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива позволит Украине провести технологическое перевооружение энергетических
отраслей и структурную перестройку хозяйственных
комплексов; существенно снизить техногенные факторы; обеспечить социально-бытовые потребности.
Исходя из обозначенных целей, Госкомэнергосбережение осуществляет работу по таким направлениям:
организация и развитие международного сотрудничества с Европейской Комиссией, сотрудничество с
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Европейским банком реконструкции и развития
(ЕБРР), а также с Мировым банком (МБ).
Утвержденная правительством в апреле нынешнего года программа энергоэффективности до 2015 г.
обязывает местные власти в ближайшие пять лет уменьшить потери энергии на 50% [12]. Однако рассчитывать лишь на бюджетную помощь регионам не стоит.
Львиную долю средств — 40,956 млрд. грн. — регионам предстоит привлечь из других источников.
Единственным реальным источником кредитных
ресурсов для местных властей остаются международные финансовые институты. Крупнейшим поставщиком
средств на энергосберегающие проекты остается ЕБРР.
За 2006—2009 гг. банк подписал более 30 проектов в
этой области на общую сумму порядка 730 млн. евро
[12]. Практика работы Комитета с ЕБРР и МБ открывает
широкие перспективы для привлечения иностранных
инвестиций в сферу энергосбережения Украины.
Одновременно эта практика вскрывает и все
сложности работы с международными финансовыми
организациями. В частности, это отсутствие на региональном уровне и на уровне отдельных предприятий
специалистов достаточного уровня квалификации,
которые способны наладить взаимодействие с данными организациями. Для значительного ускорения мер
по привлечению иностранных и отечественных инвестиций необходимо создать соответствующие условия (учреждения и подразделения в регионах и на
предприятиях, в министерствах и отраслях, подготовка специалистов, энергетическая паспортизация и
энергетический осмотр предприятий, разработка бизнес-планов, приведение законодательно-нормативной
базы к уровню международных образцов и др.), что
само по себе требует методически спланированной
долговременной настойчивой работы [13].
Профинансировать энергосберегающий проект
можно и за счет прямых инвестиций венчурных фондов, которые в последнее время охотно осуществляют „зеленые” вложения. Однако в Украине венчурные фонды пока лишь осваивают „зеленое” направление, на данный момент в стране их единицы, крупнейшими из них являются Horison и Euroventures.
Преимущество предоставляется компаниям с оборотом до $10 млн. дол. в год, средний размер инвестиции в уставный фонд составляет $5—10 млн. дол.
Еще одну возможность внедрить энергосберегающие проекты за счет кредитных ресурсов предоставляют программы поддержки экспорта. Однако
лишь в том случае, если при их реализации используется импортное оборудование. Кредит в этом случае дает финучреждение в стране производителя данного оборудования, в отдельных случаях — специализированный государственный банк. Чаще всего госЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

банк выдает гарантии частному финучреждению, которое непосредственно и кредитует проект.
По экспортным программам можно получить как
мелкие займы ($1—2 млн. дол.), так и многомиллионные кредиты.
Как правило, объем собственных средств заемщика должен быть не менее 15% от суммы кредитуемой поставки оборудования, при этом кредиторы не
оценивают происхождение его капиталов. Экспортные
займы должны страховаться на случай их невозврата
в страну происхождения. Поскольку Украина имеет
достаточно высокий уровень риска, то страховой платеж будет существенным.
Перекладывание риска возврата кредита на украинский банк означает, что решение о кредитоспособности заемщика, о способе и размере обеспечения возврата возлагается на него же. Иными словами, именно
отечественное финучреждение будет формировать окончательный перечень требований к заемщику. Если проект базируется на оборудовании из одной страны, то
наиболее простой шаг — обратиться за кредитом через
поставщика оборудования. Большинство из них имеют
очень тесные контакты с банками, которые выдают
экспортные кредиты. В более сложном случае придется использовать услуги финансовых консультантов. Это
же рекомендуется делать и в случае, когда через программы поддержки экспорта можно получить лишь
незначительную долю необходимого для проекта финансирования и когда возникает необходимость комбинации разных финансовых источников.
Чтобы заинтересовать инвесторов, еще с середины 2000-х гг. планировалось предоставить льготы для
предприятий, которые производят тепловую и электрическую электроэнергию за счет сжигания биологического топлива. Но в действительности соответствующие
поправки в законодательство были внесены лишь летом 2009 г. (правки к законам с 1 января 2010 г. на
десять лет освободили такие предприятия от уплаты
налога на прибыль). Причиной долгой работы над документом стало активное противодействие нефтяных
магнатов, не заинтересованных в обострении конкуренции с производителями биотоплива, на которых также
распространились льготы. Отсутствие нужных законов
и надлежащего контроля над расходованием ресурсов
стали главной причиной игнорирования инвесторами
энергосберегающих программ и технологий.
В законодательстве, стимулирующем развитие
альтернативной энергетики, также есть ряд существенных пробелов. Во-первых, непонятно, можно ли сегодня применять „зеленый” тариф для тех, кто производит энергию комплексно — из традиционных и нетрадиционных источников. Пока что Нацкомиссия по
регулированию электроэнергетики своим решением это
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запрещает. Во-вторых, на сегодняшний день список
источников альтернативной энергии, для которых установлен минимальный коэффициент „зеленого” тарифа,
ограничен. Еще одна проблема — невозможность четко определить долю украинской составляющей в продукции, оборудовании, услугах, от чего будет зависеть
установление „зеленого” тарифа с 2012 г.
Как видим, в энергетике Украины действительно есть позитивные сдвиги, однако на данном этапе
развития проблемными вопросами остаются финансирование и состояние законодательной базы в этой
сфере.
Выводы. Естественные ограничения запасов природных ресурсов, наличие возможности использования альтернативных видов энергии — одни из главных вопросов, которые сегодня пытается решить
украинское государство. Не менее важными вопросами являются финансирование и законодательное
обеспечение процессов. Результаты исследования показали, что при положительной тенденции их решения пока все они находятся в стадии разработки и требуют особого отношения со стороны органов государственного управления.

ников энергии можно полностью отказаться от традиционных [Электронный ресурс]. — Режим доступа :
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АЛГОРИТМИ ОПЕРАЦІЙ В МЕЖАХ МИТНОГО РЕЖИМУ ІМПОРТУ
Сучасні тенденції світового соціально-економічного розвитку, характерною рисою якого є бурхлива
динаміка інтеграційних процесів, ставлять перед Україною відповідні стратегічні завдання та потребують
від неї активної участі під час їх розв’язання.
Основні пріоритетні напрями діяльності Державної митної служби України передбачають певний перелік завдань, серед яких окремо постає питання удосконалення організаційної структури митної служби
України, запровадження системи управління якістю
відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001 та застосування
сучасних управлінських методів.
У рекомендаціях Всесвітньої митної організації,
спрямованих на розвиток митної системи в XXI ст.,
основна увага приділяється її перетворенню на систему митного сервісу. На сьогоднішній день домінантою в стратегії перетворення зарубіжних митних систем є прагнення до розуміння митної служби як сервісної (тобто такої, що надає державні послуги) служби, від якості функціонування якої залежать умови і
можливості розвитку всієї зовнішньої торгівлі країни.
Реформування державної служби згідно з Програмою розвитку державної служби в Україні передбачає необхідність визначення та впровадження стандартів професійної діяльності державних службовців
на засадах стратегічного планування діяльності державних органів з орієнтацією на надання державних
послуг та постійного вдосконалення роботи інституцій
відповідно до вимог європейських стандартів.
Останні дослідження вчених і фахівців показують, що методи управління якістю продукції і послуг,
наведені в стандартах ISO серії 9000 і концепції Total
Quality Management, не суперечать специфіці митної
діяльності, і що, створення систем управління якістю
на основі цих принципів стає особливо актуальним.
Проте адаптація цього інструменту до умов і специфіки діяльності державної служби є досить складним
завданням. Саме тому проблема обраного дослідження
полягає в необхідності розробки набору відповідних
інструментальних засобів та практичних рекомендацій
щодо впровадження та адаптації міжнародних стандартів якості в діяльності митних органів.
Інтеграція України в Європейське співтовариство,
успішна конкуренція з іншими країнами можливі лише
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за умови розв’язання проблем якості в усіх сферах
економіки. Це вимагає реформування системи державного управління й державної служби, орієнтованої на
запровадження міжнародних стандартів щоденної професійної діяльності державних службовців, які є засадничою базою підготовки якісних політичних рішень,
надання послуг населенню, проходження служби, а
також формування та оновлення змісту професійного
навчання державних службовців.
ISO (скорочення від International Organization for
Standardization — Міжнародна організація із стандартизації) — світова Федерація національних органів із
стандартизації, що об’єднує більше 160 країн-учасників, і складає 98,5% усієї світової економіки та 98%
населення світу [1]. Із 2004 р. Україна також входить
до ISO. Україну в ISO представляє Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики.
Загалом у складі ISO більше ніж 80 комітетівчленів. Крім комітетів-членів членство ISO можуть
мати статус членів-кореспондентів, котрі є організаціями із стандартизації держав на стадії розвитку.
Категорія член-абонент уведена для країн, що розвиваються.
Основним завданням ISO, створеної в 1946 р., є
підтримка розробки міжнародних стандартів, тестування та сертифікації, спрямованих на розвиток міжнародної торгівлі якісними продуктами та послугами.
Міжнародні стандарти розробляють, як правило,
технічні комітети ISO. Кожний комітет-член, зацікавлений у предметній галузі діяльності, для якої було
створено технічний комітет, має право бути представлений у цьому технічному комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO,
також беруть участь в роботах.
Прийняті технічними комітетами проекти міжнародних стандартів розсилають комітетам-членам на
голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75% комітетівчленів, які беруть участь у голосуванні.
Наразі, ISO було розроблено понад 18000
міжнародних стандартів, що стосуються різних сфер
діяльності.
Стандарти серії ISO 9000 розроблено для спри71
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Таблиця 1
Світові показники проходження сертифікації відповідно до вимог стандарту
ISO 9001:2000/2008 [1]
Кількість діючих
сертифікатів на
кінець звітного
року / Рік

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Усього

44388

167124

497919

660132

773867

896929

951486

982386

1017443

Приріст кількості
виданих
сертифікатів
(порівняно з
попереднім роком)

–

122736

330795

162213

113735

123062

54557

31346

35057

Кількість країн, що
взяли участь у
сертифікації

97

133

149

154

161

170

175

176

177
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Італія

224616
118309
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Японія

68730
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48324
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Індія
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Ф ранція
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22837
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Рис. 1. Загальна кількість виданих сертифікатів систем менеджменту якості за окремими країнами
(станом на кінець 2009 р.), [1]

яння організаціям, незалежно від їх типу та чисельності працівників, у впровадженні та забезпеченні
функціонування ефективних систем управління якістю
(СУЯ).
ISO 9000 описує основні положення СУЯ і визначає термінологію для систем управління якістю.
ISO 9001 встановлює вимоги до СУЯ, якщо
організація потребує продемонструвати свою спроможність постачати продукцію, що відповідає вимогам замовників і застосованих регламентів, а також
прагне до підвищення задоволеності замовників.
Сьогодні більше мільйона організацій у світі впровадили СУЯ моделі ISO 9001 (вітчизняний аналог
ДСТУ ISO 9001), що, безумовно, підтверджує загальний позитивний вплив менеджменту якості на конкурентоспроможність продукції та послуг.
Тим не менш, кількість науковців, які відзнача-

ють незадоволеність підприємств результатами впровадження ISO 9001:2000, зростає. Міжнародна організація зі стандартизації ISO приймає нові версії стандартів ISO 9001 та ISO 9004.
Необхідність фундаментальних досліджень систем управління, здатних забезпечити ефективне функціонування організації в сучасних нестабільних економічних умовах, стає очевидною.
Виникає й питання щодо удосконалення технології
здійснення зовнішньоекономічних операцій в напряму
пошуку балансу інтересів і держави, і підприємців. Найбільше значення мають при цьому режими імпорт, експорт, транзит товарів та переробка.
Питаннями дослідження та вдосконалення зовнішньоекономічного регулювання займалися такі вченіекономісти: М. Сагайдак, І. Бережнюк [3], М. Бліхар
[4], О. Гребельник [5], О. Лук’яненко [6], Б. Росінсь72
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кий [7] та М. Шестакова [8], О. Крестьянінов [9],
Є. Додин [10], І. Смирнов [11] тощо. Кожен із вчених вніс вагомий внесок у вдосконалення митного
регулювання. Але вони не розглядали механізму застосування митних режимів як комбінації стимулів та
обмежень.
Метою статті є дослідження операцій в межах
митного режиму імпорту, визначення основних факторів, які впливають на митне оформлення та контроль,
оподаткування. Побудова алгоритмів операцій та визначення напрямків їх покращення.
Зазначимо, що керівництву митних органів для
впровадження системи управління якістю необхідна
певна програма дій. Програма побудови в митниці
мережі процесів та управління ними надана в п. 4.1.
ISO 9001:2000. Під час впровадження системи управління якістю організація повинна:
1. Виявляти процеси — визначати об’єкти
управління, з яких складається організація, визначати
необхідну кількість таких об’єктів на митниці, їх функціональні обов’язки.
2. Визначити їх послідовність та взаємозв’язок — необхідно визначити, у якій послідовності виконуються основні та допоміжні процеси, як вони взаємопов’язані між собою, що виробляє кожен з процесів, кому та в якому вигляді передає.
3. Визначити критерії та методи виміру результатів процесу — побудувати систему забезпечення власника процесу інформацією щодо ходу процесу. Визначити за якими методиками та показниками
будуть вимірятися для того, щоб можна було оцінити
ступінь ефективності кожного з процесів та управління ними. Встановити критерії оцінки для кожного з
показників.
4. Забезпечити наявність ресурсів та інформації — необхідно встановити, які ресурси та інформація необхідна для отримання результату процесу, забезпечити результат процесу.
5. Вести аналіз процесів — керівники всіх
рівнів повинні вести аналіз інформації, тобто управління процесами на митниці повинно здійснюватися на
регуляторній основі.
6. Реалізовувати заходи щодо постійного
управління результатами процесів — керівництво
митних органів повинно не тільки регулярно аналізувати хід процесів, але й приймати рішення щодо випадків відхилення показників від встановлених критеріїв [12].
До основних бізнес-процесів Держмитслужби
можна віднести: процес управління імпортом, експортом, транзитом, тимчасовим ввезенням (вивезенням),
перебування у режимі митний склад, магазин безмитної торгівлі, переробка на митній території України,
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переробка за межами митної території України, знищення або руйнування, відмова на користь держави.
Отже, в основу класифікації основних процесів покладено інструменти державної митної політики, тобто, митні режими.
Під час упровадження процесного підходу в роботу Держмитслужби необхідно розробити та впровадити алгоритми і як підприємця, і митного органу.
Імпорт — митний режим, відповідно до якого
товари ввозяться на митну територію України для
вільного обігу без обмеження строку їхнього перебування на цій території і можуть використовуватись без
будь-яких митних обмежень. Імпорт товарів регулюється національним законодавством, політико-правовими обмеженнями, митним тарифом, системою ліцензування та іншими нетарифними мірами зовнішньоекономічного регулювання. Увіз товарів на митну територію України в режимі імпорту за ст.189 Митного
кодексу України ред. від 19.05.2009р. передбачає:
1. Подання митному органу документів, які засвідчують підстави й умови ввозу товарів на митну територію України.
2. Сплату податків і зборів, якими обкладаються
товари під час ввозу на митну територію України відповідно до законів України.
3. Дотримання вимог, передбачених законом,
щодо заходів нетарифного регулювання й інших обмежень.
Сформовані в статті умови переміщення товарів у
режимі імпорт на практиці створюють складний механізм
використання цілої системи заходів регулювання ввезення
товарів на митну територію України в такому режимі.
Застосування цих заходів засноване не лише на нормах
митного законодавства, але й нормах іншого (зовнішньоторгівельного, валютного, податкового тощо).
Відповідно до ст.45 МКУ під час ввезення товарів на митну територію України, в режимі імпорту,
особа, яка переміщує товари, обов’язково подає митному органу документи, що засвідчують підстави та
умови ввезення товарів, відповідно до переліку, який
визначено Кабінетом Міністрів України.
Документи необхідні для оформлення товарів і
транспортних засобів підприємством у митний режим
імпорту:
— Картка акредитації в митниці (оригінал та копія) — 1шт.
— Довідка про декларування валютних цінностей за поточний квартал (оригінал для українських
підприємств) — 1 шт.
— Зовнішньо-економічний договір та специфікація до нього (копія, завірена печаткою підприємства)
— 2 шт.
— Інвойс (має супроводжувати вантаж з-за кор73
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дону) та переклад інвойсу українською мовою (або
російською).
— Сертифікат про походження (оригінал) (у разі
його відсутності товари декларуються за повними ставками мита) та переклад сертифікату.
— Рахунок про транспортні витрати та договір з
перевізником чи експедитором (у разі необхідності)
— 2шт.
— TIR Carnet (за наявністю).
— CMR, морська накладна, авіа накладна чи залізнична накладна (має супроводжувати вантаж з-за
кордону).
— Експортна декларація країни відправника (за
наявністю).
— Сертифікати якості, технічна документація,
креслення, малюнки, фотографії (у разі необхідності).
Від сплати податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України в режимі „імпорт” відповідно до законів України, в
основному, залежить реалізація фіскальної функції
митно-тарифного регулювання.
Відповідно до пункту 2 ст. 189 Кодексу ввезення
товарів на митну територію України в режимі імпорту
передбачає сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію
України відповідно до законів України:
1. Ввізне (імпортне) мито сплачується відповідно до Закону України „Про Єдиний митний тариф” від
05.02.92 р. №2097-XII за ставками Митного тарифу
України, затвердженого Законом України „Про Митний тариф України” від 05.04.2001 р. №2371-III, чинними на день подання вантажної митної декларації (далі
— ВМД), із врахуванням розкладу трансформації ставок ввізного мита, визначених у додатку I Протоколу
про вступ України до СОТ.
2. Акцизний збір сплачується відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір”
за ставками, встановленими відповідними законами
для підакцизних товарів, що імпортуються до України, та чинними в день подання ВМД.
Акцизний збір з імпортованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які підлягають маркуванню марками акцизного збору, відповідно до статті 7
Закону України „Про акцизний збір на алкогольні напої
та тютюнові вироби” від 15.09.95 р. №329/95-ВР сплачується імпортером до Державного бюджету України
при придбанні марок у продавця таких марок.
3. Податок на додану вартість (далі — ПДВ) сплачується відповідно до підп. 3.1.2 п. 3.1 ст. 3 Закону
України „Про податок на додану вартість” від
03.04.97 р. №168/97-ВР за ставкою, чинною на день
подання ВМД.
Під час застосування тимчасової чи неповної дек-

ларацій відповідно до ст. 82 Митного кодексу України
податки і збори (обов’язкові платежі) сплачуються в
повному обсязі на час оформлення цих декларацій. Під
час оформлення ВМД застосовуються умови сплати
податків та зборів (розміри ставок обов’язкових платежів, курсу валюти, встановленого Національним банком України) та нормативно-правові акти, чинні в день
прийняття митним органом тимчасової чи неповної декларації, за якою товари були випущені у вільний обіг.
4. Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через державний кордон України;
5. Плата за митне оформлення товарів і транспортних засобів поза місцем розташування митних
органів або поза робочим часом.
Крім сплати податків і зборів третьою умовою
ввезення товарів в режимі імпорту є дотримання вимог щодо заходів нетарифного регулювання та інших
обмежень.
Заходи нетарифного регулювання передбачають
встановлення режимів квотування та ліцензування
зовнішньоторгівельних постачань, а також інших
обмежень згідно із законодавством України (встановлення мінімальних та максимальних цін, заборона та
обмеження експорту і (або) імпорту товару, послуг,
робіт, результатів інтелектуальної діяльності тощо).
Отже, алгоритм режиму імпорту складається з
певних операцій. По-перше, підприємство вирішує
імпортувати певний товар на територію України. Для
цього воно укладає контракт з підприємством-продавцем, після чого стає на облік у митниці. Згідно наказу
Державного митного комітету України від 31 травня
1996 р. N237 „Про затвердження Порядку ведення
обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в
митних органах”, обліку в митному органі підлягають
суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які
знаходяться в зоні діяльності цього митного органу
незалежно від форми власності.
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності до моменту здійснення митного оформлення повинен звернутись до митного органу (вантажного відділу або
митного поста) за місцем своєї державної реєстрації і
стати на облік. Відсутність облікової картки суб’єкта
ЗЕД є підставою для відмови у митному оформленні
вантажів.
Процедура митного оформлення імпортних товарів на митну територію України представлена і
здійснюється в такій послідовності:
1. Підприємство звертається до внутрішньої митниці, у вантажний відділ, за місцем акредитації для
оформлення попереднього повідомлення на імпорт
товару. За необхідності мають бути сплачені належні
платежі.
2. За умови правильності складання декларація
74
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оформлюється митницею і вводиться до центральної
бази даних (ЦБД) за допомогою супутникового зв’язку
протягом 4-х годин після оформлення декларації.
3. Товар прибуває до кордону. Перевізник звертається до прикордонної митниці.
4. Прикордонна митниця шляхом перегляду вантажна митна декларація в ЦБД звіряє відомості перевізника і вантажу з наявними в базі даних. Проводиться
огляд вантажу.
5. За відсутності зауважень вантаж направляється до внутрішньої митниці для подальшого митного
оформлення. В ЦБД робиться відмітка про пропуск
вантажу (рис. 2).
Остаточне митне оформлення вантажу
здійснюється на внутрішній митниці. За необхідності
додаткових досліджень товарів або більш поглибленого вивчення наданих декларантом документів співробітниками митниці, які перевіряють ВМД, може бути
направлено запит, наприклад, до митної лабораторії для
уточнення хімічного складу товару, до відділу технічних засобів контролю для проведення контролю носіїв
інформації, відділу тарифів і вартості для перевірки
заявленої вартості та експертизи сертифікатів, які засвідчують країну походження товарів тощо. Завершення митного оформлення кожним із співробітників
фіксується відтисками штампів та контрольними
відмітками на зворотньому боці вантажна митна декларація [15, c. 402].
Основними ключовими елементами (блоками)
оформлення товарів на внутрішній митниці є:
1. Визначення митної вартості.
2. Визначення країни походження.
3. Визначення коду товару у відповідності з
УКТЗЕД.
4. Здійснення заходів тарифного та нетарифного
регулювання.
Загальний алгоритм митного режиму імпорту
включає в себе операції від підписання контракту до
визначення митної вартості та сплати всіх податків та
зборів (рис. 3).
Одним із головних завдань митних органів, під
час здійснення митного оформлення, є виконання покладеної на них фіскальної функції, яка полягає, перш
за все, у збільшенні надходжень до Державного бюджету. Цілком зрозуміло, що одним з інструментів, за
допомогою якого виконується ця функція, є митна
вартість товарів. Збільшення основи нарахування,
якою є митна вартість, підвищує не лише розмір мита
під час імпорту товарів, а й суми податку на додану
вартість та митних зборів. При цьому підприємці, з
метою зменшення трансакційних витрат, використовують інструмент оптимізації митної вартості, тобто її
заниження.
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Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності контрагенти зовнішньоекономічної угоди формують контрактні ціни на договірних засадах з урахуванням попиту та пропозиції, а також інших факторів,
що діють на відповідних ринках на час укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Під час
укладання зовнішньоекономічних угод на формування ціни безпосередньо впливають обсяги поставки,
якість товарів, країна виробника та виробник, престижність торгівельної марки, а також багато інших
факторів. Ціноутворення безпосередньо залежить від
типу ринків, на яких здійснює свою діяльність підприємство-покупець. Також, залежно від цілей, які ставить перед собою підприємство, ціни на товари можуть установлюватися з метою отримання лідерства
за показниками частки ринку, отримання лідерства за
показниками якості тощо. Під час розрахунків вихідної ціни товару, підприємства користуються різними
підходами до проблеми ціноутворення. Можуть установлюватися ціни за географічним принципом, ціни
за знижками та заліками, ціни для стимулювання збуту, дискримінаційні ціни (залежно від модифікацій товарів, сегментів ринку, часу продажу тощо) та інші.
Під час декларування товарів декларант користується власне цими принципами й при визначенні митної вартості виходить із відомостей, зазначених у зовнішньоекономічному договорі (контракті) та товаросупровідних і товаротранспортних документах.
Митні органи, під час здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості, користуються
положеннями статті 16 Закону України „Про Єдиний
митний тариф”, якою, крім іншого, визначено, що „при
явній невідповідності заявленої митної вартості товарів
та інших предметів вартості, що визначається згідно
до положень цієї статті, або в разі неможливості перевірки її обчислення митні органи України визначають
митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні
товари та інші предмети, ціни на подібні товари та інші
предмети, що діють у провідних країнах — експортерах зазначених товарів та інших предметів”. Застосування положень цієї статті в практичній роботі декларантів викликає низку проблем.
Перша й головна проблема декларантів — це
доведення до митних органів Державною митною
службою України планових показників надходжень
податків та зборів до Державного бюджету, які мають
тенденцію щорічного збільшення та середньої митної
вартості (індикативних цін).
Другою проблемою декларантів є те, що статтею
16 Закону України „Про Єдиний митний тариф” не
конкретизовано, якій саме вартості має відповідати
заявлена декларантом митна вартість.
Зазначитимо, що жодним законодавчим актом
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Усунення зауважень

Підприємство звертається до внутрішньої
митниці у вантажний відділ за місцем
акредитації для оформлення попереднього
повідомлення на іморт товару. За необхідності
мають бути сплачені відповідні платежі
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Кінець процесу
Рис. 2. Процедура митного оформлення під час іморту товару до митної території України
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Рис. 3. Загальний алгоритм митного оформлення товарів у режимі „імпорт”
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України чітко не визначено категорію „явна невідповідність” митної вартості.
Отже, законодавство України з питань визначення митної вартості залишає останнє слово за митним
органом, тобто декларант практично не може впливати на рішення митних органів з цих питань.
Митний орган не має права давати попередні висновки на звернення учасників ЗЕД з питань погодження митної вартості товарів або контрактних цін.
Тобто, навіть за відсутності в декларанта чітких відомостей про ціну товарів та розмір витрат на їх доставку декларант у будь-якому разі повинен подавати ВМД
до оформлення, заздалегідь очікуючи відмову в митному оформленні [13, c.98]
Більш детально питання визначення митної вартості
висвітлюється в постанові Уряду від 05.10.98 № 1598
„Про затвердження Порядку визначення митної вартості
товарів та інших предметів у разі переміщення їх через
митний кордон України”. Порядком передбачено порівняння заявленої декларантом митної вартості з митною вартістю товарів, що міститься в базі даних цінової
інформації Держмитслужби України. Порядком також
передбачено, що інформація про ціни на ідентичні й
подібні товари в провідних країнах-експортерах міститься в базі даних цінової інформації Держмитслужби
України, яка формується на основі даних митних документів, відомостей з прайс-листів, каталогів торговельних фірм та інших довідників [14].
Визначення митної вартості товарів під час виникнення спірних питань (і в інших установлених випадках) покладено на підрозділи тарифів та митної
вартості митниць. Крім цього, на ці підрозділи покладено також виконання таких функцій:
— контролю за ефективним застосуванням у практичній роботі механізму визначення митної вартості товарів та предметів, установленого законодавством;
— організації роботи зі збирання, аналізу та
обробки відомостей цінової інформації;
— накопичення, аналізу та узагальнення для цілей
визначення митної вартості відомостей про тарифи на
перевезення зовнішньоторговельних вантажів відповідними видами транспорту та страхування цих вантажів;
— аналізу динаміки цін за угодами з метою визначення митної вартості ідентичних та подібних товарів.
На практиці основним джерелом цінової інформації митних органів для визначення митної вартості є
відомості вантажної митної декларації, оформлених
цими ж митними органами. Показники митної вартості
товарів обчислюються шляхом статистичної обробки
накопичених даних про характеристики товарів.
До основних факторів, які повинні враховуватися митним органом для створення об’єктивної бази
цінової інформації, належать:

— код товару згідно з УКТЗЕД;
— найменування товару, його комерційна назва;
— метод здійснення зовнішньоекономічної операції (прямий або через посередників);
— наявність (відсутність) знижок під час
здійснення купівлі-продажу товару, вид знижки;
— умови поставки товару, вид (види) транспорту, що використовується для його переміщення;
— країна походження товару;
— виробник товару;
— функції, які виконує товар, і сфера його застосування;
— специфічні характеристики товару, фізичні
параметри, комплектація товару (для складних виробів), якісні показники, дизайн, матеріали, з яких
товар виготовлено, тощо;
— товарний знак на товарі, престижність товару,
його новизна, репутація на ринку тощо;
— технологія виготовлення товару;
— інші фактори.
Зазначимо, що більшість цих відомостей відсутні
в зовнішньоекономічних договорах (контрактах), товаротранспортних й товаросупровідних документах,
отже, цілком зрозуміло, що існуюча в митних органах цінова база даних митних вартостей має недостаньо науковообґрунтований характер (рис. 4).
Для підтвердження цього висновку можна навести простий приклад. На ринку України сьогодні налічується понад 25 торгових марок імпортних пральних порошків, які виготовляються в різних країнах
різними виробниками й мають різне призначення (для
пральних машин типу „автомат” тощо). Наведені вище
фактори, які впливають на ціну товару, можна стовідсотково застосувати для диференціації пральних порошків,
у результаті чого ми можемо отримати як мінімум
близько 100-а категорій товару, згрупованого за різними ознаками. Якщо враховувати, що УКТЗЕД налічує
в собі понад 11000 кодів товарів, то можна тільки уявити собі, яка має бути цінова база даних Держмитслужби та митних органів України. З іншого боку, неврахування факторів, що впливають на формування цінової
бази митної вартості товарів, є головним ризиком
суб’єктів ЗЕД під час переміщення товарів через митний кордон України, зокрема під час їх імпорту.
Питання визначення країни походження товару частково були врегульовані Кіотською конвенцією,
якою були встановлені три основні критерії визначення країни походження: критерій переробки, критерій
відсоткового вмісту, а також перелік товарів, країною
походження яких буде вважатися та держава, у якій
товар був цілком зроблений.
Під „країною походження товарів” у Конвенції
розуміється країна, у якій ці товари були вироблені чи
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Перевірка вповноваженою особою ПМО або відділу контролю митної вартості відомостей, що містяться у поданих
для підтвердження заявленої митної вартості товарів документах (декларація митної вартості (ДМВ), ВМД, інші
документи, що підтверджують заявлену митну вартість)

Так

Потреба у поданні декларантом
додаткових документів щодо митної
вавартості

Ні

Подання декларантом додаткових документів (каталоги, специфікації, прейскуранти, калькуляція фірми -виробника
товару, відомості про якісні характеристики товару, інформація зовнішньоторговельнихта біржовихорганізацій про
вартість товару та/або сировини тощо)

Так

Задекларована митна вартість
товарів визнається правильною

Проставляння посадовою особою відмітки «Митну
вартість визнано» на ДМВ або іншому документі,
на підставі якого здійснюється митне оформлення
товарів

Визначення митної вартості митним органом
на підставі наявної інформації та поданих
документів. Оформлення Рішення про
визначення митної вартості товарів (Рішення)

Так

Декларант погоджується з
рішенням

За бажанням декларанта, випуск
товарів у вільний обіг під гарантійні
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Сплата податків і зборів згідно з
митною оцінкою

Оскарження декларантом рішення митного органу щодо митної
вартості товарів
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Рис. 4. Алгоритм визначення митної вартості

виготовлені, згідно з критеріями, установленими для
цілей застосування Митного тарифу, кількісних обмежень або будь-яких інших галузевих норм. Товари,
цілком вироблені в певній країні, розглядаються Конвенцією як такі, що походять з цієї країни. Товари,
цілком вироблені в певній країні, можуть містити в
собі тільки такі категорії:
(a) корисні копалини, видобуті з надр цієї країни,
у її територіальних водах або на її морському дні;
(b) продукцію рослинного походження, вирощену
чи зібрану в цій країні;
(c) тварин, що з’явилися на світ і вирощені в цій
країні;
(d) продукцію тваринного походження, отриману в цій країні;
(е) продукцію мисливського чи рибальського
промислу в цій країні;
(f) продукцію морського рибальського промислу й іншу продукцію морського походження, отриману в результаті промислу судном цієї країни;
(g) продукцію, отриману на борту рибопереробного судна цієї країни виключно з видів продукції,
перелічених у пункті (f);
(h) продукцію, отриману з морського дна чи надр
за межами територіальних вод цієї країни, за умови,
що зазначена країна має ексклюзивні права на освоєння такого морського дна чи надр;

(i) брухт і відходи виробництва та переробки, а
також вироби, що були в користуванні, зібрані в цій
країні й придатні лише для переробки як сировина;
(k) товари, виготовлені в цій країні виключно з
продукції, зазначеної в пунктах (а) — (i) [15].
Якщо виробництво товарів здійснюється за участю щонайменше двох країн, то походження таких
товарів повинно визначатися відповідно до критерію
істотної переробки.
Якщо критерій істотної переробки виражається у
відсотковому відношенні до загальної вартості товарів,
то значення вартості, які необхідно враховувати, містять
у собі:
— у разі ввезення матеріалів — ціну в момент
ввезення товару, що обкладається митом, або в разі
ввезення матеріалів невстановленого походження —
першу документально підтверджену ціну, сплачену за
них на території країни, у якій вони були виготовлені;
— у разі ввезення виготовлених товарів — ціну
франко-завод чи ціну в момент вивезення відповідно
до положень національного законодавства.
Операції, що не забезпечують одержання основних характеристик чи властивостей товарів або забезпечують їх лише незначною мірою, та, зокрема, операції, що включають у себе одну чи кілька операцій з
нижченаведеного списку, не повинні розглядатись як
істотні операції з виробництва чи переробки товарів:
80

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Н. В. Осадча
(а) операції, необхідні для забезпечення схоронності товарів під час транспортування чи збереження;
(b) операції з поліпшення упакування чи комерційної придатності товарів або з їх підготовки до транспортування, що включають у себе дроблення сипучих
вантажів, угрупування пакувань, сортування та класифікацію, повторне пакування;
(c) найпростіші складальні операції;
(d) змішування товарів різного походження за
умови, що характеристики отриманої продукції в
основному не відрізняються від характеристик товарів,
що змішуються.
Країна походження товару має важливе значення для митного оформлення митного контролю та визначення митної вартості. Країна походження товару
визначається з метою застосування тарифних та нетарифних заходів регулювання ввезення товару на митну територію України та вивезення товару з цієї території, а також забезпечення обліку товарів у статистиці
зовнішньої торгівлі.
Визначення країни походження товару здійснюється на основі принципів міжнародної практики. Порядок визначення країни походження товару встановлюється розділом 49 Митного кодексу України.
Країною походження товару вважається країна,
у якій товар був повністю вироблений або підданий
достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом.
При цьому під країною походження товару може
розумітись група країн, митні союзи країн, регіон чи
частина країни, якщо є необхідність їх виділення з
метою визначення походження товару.
У підприємницькій діяльності та при здійсненні
митної справи має значення документальне підтвердження відповідності товару. Для підтвердження походження товару митний орган вправі вимагати подання
сертифіката про походження такого товару. Так, у разі
вивезення товарів з митної території України сертифікат про походження товару в тих випадках, коли він
необхідний і це відображено у національних правилах
країни ввезення чи передбачено міжнародними договорами України, видається уповноваженим на це KM
України органом. При ввезенні товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов’язково:
1) на товари, що походять з країн, яким Україна
надає преференції за Митним тарифом України,
2) на товари, ввезення яких з відповідної країни
регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи
іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної
діяльності,
3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана
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Верховною Радою України, а також законодавством
України в галузі охорони довкілля, здоров’я населення, захисту прав споживачів, громадського порядку,
державної безпеки та інших життєво важливих інтересів України;
4) у випадках, коли в документах, які подаються
для митного оформлення, немає відомостей про походження товарів або у митного органу є достатні
підстави вважати, що декларуються недостовірні відомості про походження товарів.
Таким основним документом є сертифікат про
походження товару. Сертифікат про походження товару має однозначно свідчити про те, що зазначений
товар походить з відповідної країни і має містити:
1) письмову заяву експортера про країну походження товару,
2) письмове посвідчення компетентного органу
країни вивезення, який видав сертифікат, про те, що
наведені у сертифікаті відомості відповідають дійсності.
Сертифікат про походження товару подається
разом з митною декларацією, декларацією митної вартості та іншими документами, що подаються для митного оформлення. У разі втрати сертифіката приймається його офіційно завірений дублікат. У разі виникнення сумнівів з приводу достовірності сертифіката чи
відомостей, що в ньому містяться, включаючи відомості про країну походження товару, митний орган
може звернутися до органу, що видав сертифікат, або
до компетентних організацій країни, зазначеної як країна походження товару, з проханням про надання додаткових відомостей.
Товар не вважається таким, що походить з відповідної країни доти, доки митні органи у передбачених
чинним законодавством випадках не одержать належним чином оформлений сертифікат про походження
товару або затребувані ними додаткові відомості.
Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються митним органом за умови сплати
мита за повними ставками. До товарів може застосовуватися (відновлюватися) режим найбільшого сприяння або преференційний режим за умови одержання
належним чином оформленого посвідчення про їх
походження не пізніше, ніж через рік з дати здійснення митного оформлення.
Визначення країни походження впливає на митну
вартість, отже і на види та ставки податків і зборів, що
стягуються з товару, що переміщується через митний
кордон України, зокрема в режимі імпорт (ІМ 40).
Документ, який засвідчує походження товару з
країн, які розвиваються, і на які розповсюджується
тарифний преференційний режим — це сертифікат
походження, який видається торговельно-промисловою палатою (рис. 5).
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Таблиця 2
Види сертифікатів про походження товару та їх вплив на визначення розміру ставки мита
Вид
сертифі
кату

Країни, до товарів яких
застосовується сертифікат

Підстави для надання
сертифікату

СТ-1

Країни СНД

EUR-1

Країни Балтії

OF
ORIGIN

ЄС, інші країни, до товарів
яких застосовується режим
найбільшого сприяння або
національний режим
Країн и, що розвиваються

Угоди про вільну торгівлю в
межах країн СНД
Двосторонні Угоди про вільну
торгівлю
Торговельно-економічні угоди,
що передбачають наданн я
режим у найбільшого сприяння
або національного режиму

A

Режим сплати мита у
разі надання
сертифікату при
митному оформленні
Звільнення від сплати
мита

Пільгова ставка мита

Часткове або повне
звільнення від сплати
мита

Відсутність сертифіката, неможливість його
пред’явлення митному органу або невиконання інших
умов, передбачених Договором, зобов’язує імпортера сплачувати ввізне мито за максимальними ставками. Питання звільнення від сплати мита або його повернення може розглядатися митним органом тільки
за наявності заповненого належним чином сертифіката. Повернення сплаченого мита можливо лише у разі
пред’явлення митним органам сертифіката не пізніше,
ніж через один рік після ввезення товару. Після цього
терміну питання повернення мита не розглядається.
Сертифікат повинен містити конкретні відомості
про товар, на який він виданий, а саме: кількість місць
і вигляд упаковки, опис товару, згідно з яким можна
однозначно провести ідентифікацію, вагу брутто і нетто. Крім того, вносяться назви і адреси експортера і
імпортера, способи транспортування і маршрут руху.
Національне законодавство України, яке регулює
використання ставок мита, визначає, що ввізне мито,
яким обкладаються імпортовані товари, є диференційованим. До товарів застосовуються преференційні,
пільгові і повні ставки ввізного мита відповідно до
Єдиного митного тарифу України.
У цьому законі надано ґрунтовні роз’яснення про
застосування мита в залежності від країни походження товару.
Відповідно до договорів, підписаних з країнами
Балтії, документом, який підтверджує походження товарів з цих країн і дозволяє не використати імпортне
мито у разі ввезення в Україну, це сертифікат за формою „EUR-1” і „EUR-2”. Отже ставка мита залежить
від країни походження товару (табл.2)
Загальний алгоритм визначення країни походження товарів поданий на рис. 5. Значний вплив на таке
рішення мають критерій переробки, критерій відсот-

кового вмісту, а також перелік товарів, країною походження яких буде вважатися та держава, у якій товар був цілком зроблений. Митниці надається сертифікат походження, який в свою чергу видається торгово-промисловою палатою.
Код товару впливає на митну вартість товару,
отже і на суму митних зборів та податків. Ставки мита
в залежності від коду товару за ТНЗЕД встановлено
Законом України „Про Митний тариф України” від
05.04.2001 р. №2371-III. Ставки акцизного збору
відповідно до коду товару встановлено законами
України. Декларанти досить часто вказують неправильний код товару з метою уникнення сплати митних платежів чи їх заниження. Тому за необхідністю інспектор повинен звертатися до відділу класифікації .
В Україні існує низка товарів, які підпадають під
критерій ризику. Під час ввозу такого товару у програмі „Інспектор-2006” з’являється червоне вікно, яке
вказує інспектору на те, що товар „ризикований”. Перелік товарів групи „ризику”, групи „прикриття” постійно поповнюється, він затверджується ДМСУ. Митні
органи зіткнулися з наступною проблемою — визначення коду товару згідно з ТНЗЕД (система класифікації Російської федерації). Варто зауважити, що Митним тарифом України передбачена надто складна і детальна структура класифікації товарів, а це створює
досить привабливе підґрунтя для різноманітних зловживань декларантів у вигляді навмисного неправильного визначення коду товару з метою заниження митної вартості імпортованого товару. Тому перед митними органами стоїть непроста задача — не допускати
таких зловживань, а перед Державною митною службою — внести корективи у класифікацію товарів.
Отже, формування алгоритмів митних процедур
в межах кожного режиму передбачає виділення та
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Початок процесу прийняття рішення щодо визначення країни походження товару

Аналіз поданих документів

Так

Ні

Наявність попереднього рішення про
країну походження товарів

Так

Так

Так

Ні

Наявність сертифіката про
походження товару

Ні

Наявність декларації про
походження товару

Ні

Відомості в декларації про
походження й ін. документах
співпадають, інших відомостей
не встановлено

Подання декларантом сертифіката про
походження товару

Так

Подання декларантом додаткових
відомостей про країну походження
товару

Ні

Достатність додаткових
відомостей

Прийняття рішення про визнання
задекларованої країни походження

Прийняття рішення про визнання країни
походження невідомою

Застосування пільгової ставки мита

Нарахування повної ставки мита

Закінчення процесу прийняття рішення щодо визначення країни походження товару

Рис. 5. Алгоритм визначення країни походження товарів
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розглядання окремих блоків прийняття рішення, що
впливають на величину митного тарифу та нетарифні
обмеження.
На прийняття рішення щодо оформлення товарів
суттєво впливають такі блоки:
1. Визначення митної вартості.
2. Визначення країни походження.
3.Визначення коду товару згідно УКТЗЕД.
Митна вартість товару є найбільш спірним елементом системи врегулювання митно-тарифних та нетарифних відносин. Держава використовує такий
інструмент як коригування митних надходжень до
бюджету, тому що величина митного тарифу зменшується з часом, а потреба в цьому виді надходження
у держави збільшується. Штучне збільшення бази оподаткування митом стає й додатковим обмежувальним
заходом щодо надходження імпорту та пресом для
підприємців. Систему „індикативних цін” необхідно
привести до міжнародних вимог, встановлювати їх на
рік та шукати шляхи наповнення бюджету у розширенні малого бізнесу.
Значний вплив на рішення щодо країни походження мають критерії переробки, критерії відсоткового вмісту, а також перелік товарів, країною походження яких буде вважатися та держава, у якій товар був
цілком зроблений. Митниці надається сертифікат походження, який видається торгово-промисловою палатою та підтверджує отримані пільги. Тобто попереднє
рішення приймається без урахування отримання пільг.
Підприємці шукають шляхи підробки країни походження товару за допомогою зміни кодування чи підробки
сертифікатів. Тому митному органу доцільно приділити
більше уваги верифікації документів.
Зазначимо, що законодавством України передбачена надто складна і детальна структуру класифікації товарів, а це створює досить привабливе
підґрунтя для різноманітних зловживань декларантів
у вигляді навмисного неправильного визначення коду
товару з метою заниження митної вартості імпортованого товару. Необхідно внести коригування в УКТЗЕД у відповідності з міжнародними вимогами з метою недопущення таких зловживань.
Отже, до нової редакції Митного кодексу України слід внести наступні зміни щодо режиму імпорту.
1. Метою даного режиму є ввезення товару на
територію України для вільного обігу.
2. Суб’єктами є резистенти та нерезиденти України, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю та мають певні домовленості з іншими країнами.
3. Терміни розміщення товару під такий режим
не обмежений.
4. До стимулів відноситься відсутність термінів
перебування на цій території. Розмір мита залежить від

групи товару у відповідності до УКТ ЗЕД та міжнародних домовленостей. При визначенні митної вартості
переважним є перший метот
5. До обмежень відноситься сплата мита, податку на додану вартість, акцизного збору на товари.
Нетарифні обмеження у відповідності до міжнародних
домовленостей. До обмежень відноситься також необхідність видаччи сертифікату відповідності та сертифікату походження.
6.До алгоритму слід віднесті такі операції. Підписання контракту суб’єктом. Облік суб’єкта в митному органі, який знаходяться в зоні діяльностіпідприємця. Фактичне ввезення товару.
Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності за необхідності здійснює митне оформлення будь-яких вантажів до моменту здійснення митного оформлення
шляхом подання попередньої декларації. Відсутність
облікової картки суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності є підставою для відмови у митному оформленні
вантажів.
Процедура митного оформлення імпортних товарів на митну територію України представлена і
здійснюється у такій послідовності:
Підприємство звертається до внутрішньої митниці
у вантажний відділ за місцем акредитації для оформлення попереднього повідомлення на імпорт товару.
За необхідності мають бути сплачені належні платежі.
За умови правильності складання декларація оформлюється митницею і вводиться до центральної бази даних (ЦБД) за допомогою супутникового зв’язку протягом 4-х годин після оформлення декларації, товар
прибуває на кордон. Перевізник звертається до прикордонної митниці. Прикордонна митниця шляхом перегляду вантажна митна декларація в ЦБД звіряє відомості перевізника і вантажу з наявними в базі даних.
Проводиться огляд вантажу. За відсутності зауважень
вантаж направляється у внутрішню митницю для подальшого митного оформлення. В ЦБД робиться
відмітка про пропуск вантажу.
Далі йде митне оформлення товару. Основними
ключовими елементами (блоками) оформлення товарів
на внутрішній митниці є:
1. Визначення митної вартості.
2. Визначення країни походження.
3. Визначення коду товару у відповідності з УКТЗЕД.
4. Здійснення заходів тарифного та нетарифного
регулювання.
Декларантом подається до митного органу, до
якого він подав попередню декларацію подається
вантажна митна декларація та пакет супровідних документів. Далі здійснюються митні процедури щодо
перевірки країни походження, кода УКТ ЗЕД, пра84

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Н. В. Осадча
вильності нарахування митної вартості. За необхідності здійснюється митний огляд. Далі декларант
сплачує всі податки та збори та товар випускається
у вільний обіг.
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ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
Постановка проблеми. Посткризовий період
розвитку економіки є досить непростим, оскільки,
передбачає необхідність вирішення основних проблем
та ліквідації негативних наслідків економічної кризи.
За таких умов, забезпечення можливості поступального розвитку промислових підприємств, виконує роль
одного з домінуючих чинників стійкого підйому економіки України в цілому. Зростання результативності,
прибутковості, конкурентоспроможності, платоспроможності, ринкової вартості суб’єкта господарювання, формують основні засади стабільного економічного розвитку промислових підприємств. Тому, для
оптимального забезпечення економічного розвитку
суб’єктів господарювання необхідно, спочатку, сформувати ефективну систему управління фінансовими
результатами їх господарської діяльності, оскільки, цей
показник є ключовим індикатором ступеня розвитку
економіки підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблем забезпечення
ефективного управління прибутком підприємства,
здійснили такі визначні економісти: І. Бланк, О. Вороніна, В. Ковальов, О. Марюта, І. Мойсеєнко, Г. Ямборко. Зважаючи на вагомий науковий доробок зазначених вчених, проблема формування економічного
механізму управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств залишається невирішеною, оскільки економісти, переважно, розглядають питання управління прибутком, а не
фінансовими результатами суб’єктів господарювання.
Постановка завдання. Мета статі полягає у:
1) дослідженні особливостей управління фінансовими результатами; 2) формуванні авторського підходу
до визначення змісту поняття „економічний механізм
управління фінансовими результатами господарської
діяльності промислового підприємства”; 3) розробці
теоретичних основ побудови економічного механізму
управління фінансовими результатами та формуванні
відповідного алгоритму дій забезпечення ефективної
його реалізації у господарській діяльності підприємств
промисловості.
Виклад основного матеріалу та результатів
дослідження. Огляд економічної літератури [1 — 5]
дозволяє зробити висновок, що управління фінансовими результатами можна розглядати щонайменше з

двох позицій: 1) як функцію фінансового менеджменту [1; 2; 3]; 2) ототожнення з процесом управління
прибутком підприємства [4; 5]. На наш погляд, управління фінансовими результатами: 1) є значно ширшим
поняттям, ніж управління прибутком; 2) його не доцільно ототожнювати з функціями фінансового менеджменту. Уважаємо, що процес управління фінансовими входить до сфери предмету вивчення фінансового
менеджменту.
Забезпечення ефективного управління фінансовими результатами, спонукає до необхідності побудови економічного механізму управління фінансовими
результатами (ЕМУФР) господарської діяльності у
рамках загальної системи управління промисловим
підприємством. ЕМУФР необхідно розглядати з погляду однієї із домінуючих організаційно-управлінських підсистем загальної системи управління господарською діяльністю промислового підприємства, реалізація якої націлена на забезпечення тенденції стійкого
зростання прибутковості та оптимального економічного
розвитку підприємства протягом довгострокової перспективи його господарської діяльності, що у сукупності сприятиме збільшенню ринкової вартості суб’єкта господарювання. З урахуванням такої умови, доцільно запропонувати авторське визначення ЕМУФР.
Економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислового підприємства — це динамічна, комплексна
організаційно-управлінська підсистема, яка передбачає реалізацію спеціальних процедур (організації,
інформаційного забезпечення, управління, контролю),
спрямованих на забезпечення сталого зростання прибутковості, оптимальної мобілізації та реалізації потенціалу економічного розвитку підприємства в довгостроковій перспективі його господарської діяльності, що
призводить до збільшення ринкової вартості суб’єкта
господарювання та відповідає основній меті, цілям і
завданням загальної системи управління промисловим підприємством.
ЕМУФР господарської діяльності промислового
підприємства повинен забезпечувати: 1) виконання усіх
функцій управління фінансовими результатами (стимулювання, організаційна, інформаційна, координування, прогнозування, планування, моніторингу, аналізу,
оптимізації, контролю); 2) реалізацію головної мети та
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ключових завдань управління фінансовими результатами у відповідності до визначеної мети, цілей, завдань загальної системи управління господарською
діяльністю підприємства. З урахування таких вимог,
теоретичні засади функціонування ЕМУФР господарської діяльності промислового підприємства можна відобразити наступним чином (рис. 1).
ЕМУФР господарської діяльності промислового
підприємства, як автономна, динамічна та комплексна організаційно-управлінська підсистема формується на базі чотирьох основних спеціальних процедур
(організації, забезпечення інформаційною базою,
управління, контролю), здійснення яких управлінським персоналом, забезпечує реалізацію головної мети,
ключових завдань та функцій управління фінансовими результатами в ЕМУФР.
Здійснення процедур організації (організаційних
процедур) в ЕМУФР забезпечує формування належних умов праці, залучення найбільш кваліфікованих
та високопрофесійних фахівців до складу СУФР, що
сприяє оптимізації процесів розробки, прийняття та
реалізації рішень, пов’язаних з управлінням фінансовими результатами господарської діяльності промислового підприємства. Стимулювання працівників
відповідних підрозділів підприємства, які входять до
складу СУФР та координування їхньої діяльності, значною мірою сприяє підвищенню ефективності реалізації
організаційної функції в ЕМУФР.
Ефективність здійснення процедур інформаційного забезпечення функціонування ЕМУФР має дуже важливе значення, оскільки, значною мірою впливає на
якість реалізації процедур організації, управління та контролю в ЕМУФР. Тому, формування управлінським
персоналом інформаційної бази повинно об’єктивно
відповідати основним вимогам надання якісної інформації (своєчасність, повнота, достовірність, неупередженість, прозорість, точність), для оптимального забезпечення необхідними даними професійних потреб працівників СУФР промислового підприємства.
Процедури управління виступають ключовою
(базовою) ланкою реалізації ЕМУФР в господарській
діяльності промислового підприємства, оскільки, передбачають здійснення головних операцій процесу
управління фінансовими результатами суб’єкта господарювання. Ефективність реалізації процедур управління, значною мірою, визначається рівнем якості процедур організації та інформаційного забезпечення працівників СУФР, які здійснюють виконання набору головних управлінських операцій, що складають основу безпосереднього управління фінансовими результатами господарської діяльності промислового
підприємства.
Процедури контролю впливають на ефективність
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реалізації процедур управління за такими основними
напрямами: 1) безпосереднім шляхом — здійснення
безперервного контролю за реалізацією кожної із головних операцій процедур управління фінансовими
результатами в ЕМУФР; 2) опосередкованим шляхом
— за рахунок оптимізації процедур організації та інформаційного забезпечення, що формують основу для
реалізації головних операцій управління фінансовими
результатами господарської діяльності, як складових
елементів структурної характеристики процедур управління в ЕМУФР промислового підприємства.
Особливість реалізації менеджментом підприємства процедур контролю, полягає у всебічному їх
впливі на кожен із виділених блоків процедур (організації, інформаційного забезпечення, управління) та
ефективність реалізації ЕМУФР в цілому, як динамічної, комплексної організаційно-управлінської підсистеми в загальній системі управління господарською
діяльністю промислового підприємства. Необхідність
здійснення процедур контролю, викликана об’єктивними причинами забезпечення оптимального функціонування ЕМУФР, загальної системи управління промисловим підприємством та підвищення результативності його господарської діяльності.
Автор уважає, що для забезпечення ефективного управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства, необхідно виділити основні
цільові показники, оптимізація яких сприяла б: 1) реалізації головної мети та ключових завдань управління
фінансовими результатами; 2) цілеспрямованості
управління фінансовими результатами в ЕМУФР. Для
того, щоб правильно обрати цільовий показник
управління фінансовими результатами, необхідно спочатку позиціювати промислове підприємство на, запропонованій нами, карті діагностики рівня управління
фінансовими результатами (рис. 2), яка дозволяє менеджерам визначити наявний рівень ефективності
управління фінансовими результатами господарської
діяльності підприємства.
До головних ознак, за якими здійснюється позиціювання промислового підприємства на карті діагностики рівня управління фінансовими результатами
(РУФР), належать: 1) рівень якості фінансового результату (високий (оптимальний), середній, низький);
2) абсолютна величина показника фінансового результату господарської діяльності підприємства (чистого
прибутку (збитку), яка диференціюється залежно від
високого чи низького значення цього показника. Зауважимо, що ідентифікація величини фінансового результату відповідно до критеріїв високого та низького
абсолютного значення даного показника, відбувається шляхом порівняльного аналізу суми фінансового
результату господарської діяльності певного промис87
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Основна мета, цілі, завдання господарсь кої діяль ності промислового підприємства

Загальна система управління господарською діяльністю пром ислового підприємства

Економічний м еханізм управління фінансовими результатами (ЕМУФР) господарської діяльності
промислового підприємства, як динамічна та комплексна організаційно-управлінська підсистема
реалізації спеціальних процедур

1. Процедури організації (організаційні)
в ЕМУФР
- забезпечення
організації
високопрофесійної
та
результативної
управлінської
діяльності
працівни ків
відповідних адміністративних підрозділів
підприємства (СУФР);
- оптимізація процесів розробки, прийняття,
реалізації ефективних управлінських рішень
працівниками СУФР;
- координування
діяльності
персоналу
СУФР

2. Процедури забезпечення інформаційною
базою ЕМУФ Р
- формування
та
забезпечення
інформаційною базою високого рівня якості
професійних
потреб
відповідного
компетент ного управлінського персоналу
підприємства (СУФР)

3. Процедури управління в ЕМУФР
- прогнозува ння ФР;
- планування ФР;
- м оніторинг ФР;
- аналіз ФР;
- оптимізація (регулювання ) ФР;
- м обілізація та реалізація потенціалу
економічного
розвитку
підприємства
упродовж довгострокового періоду його
господарської діяльнос ті;
- оптимізація
цільового
показника
управління фінансовими результатами;
- забезпечення зростання рівня якості
фінансового результату;
- управління за фазами розподілу та
використання
фінансового
результату
господарської діяльнос ті підприємства

4. Процедури контролю в ЕМУФР
- здійснення
постійного
контролю
менеджментом підприємства за рівнем
професійності
розробки,
прийняття ,
реалізації
управлінських
рішень
працівниками СУФР;
- забезпечення швидкого та гнучкого
реагуван ня
ЕМУФР
на
будь-які
непередбачувані
зміни
(внутрішні,
зовнішні), що вплива ють на прибутковість
господарської діяльності та економічни й
розвиток підприємства;
- забезпечення та контроль ефективного
функціонува ння динамічної організаційноуправлінської підсистеми ЕМУФР

Прим ітка. ФР – фінансові результати господарської діяльності промислового підприєм ства; СУФР –
суб’єкти управління фінансовим и результатами господарської діяльності промислового підприємства

Рис. 1. Теоретичні засади функціонування економічного механізму управління фінансовими результатами
господарської діяльності промислових підприємств
Джерело: побудовано автором самостійно
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Абсолютна
величина ФР
господарської
діяльності
підприємства
(чистого
прибутку,
збитку)

Високий
чистий
прибуток
Низький
чистий
прибуток

Рівень якості фіна нсового результату господарської діяльності
підприємства
Високий (оптимальн ий)
Середній
Низький
Високий РУФР
ЯПФР
Високий РУФР
ЯПФР
Допустимий РУФР
ЯНФР

Низький
чистий
збиток

Середній РУФР
ЯПФР

—

Середній РУФР
ЯПФР

—

Низький РУФР
ЯНФР

Низький РУФР
ЯНФР

Допустимий РУФР
ЯПФР
Низький РУФР
ЯНФР

—

Низький РУФР
ЯНФР

Низький РУФР
ЯНФР

Високий
чистий
збиток

Примітка. ФР — фінансовий результат; РУФР — рівень управління фінансовими результатами господарської діяльності
підприємства; ЯПФР — якість позитивного фінансового результату (прибутку); ЯНФР — якість негативного фінансового
результату (збитку).

Рис. 2. Карта діагностики рівня управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових
підприємств
Джерело: побудовано автором самостійно

Високий
чистий
прибуток
Абсолютна
величина ФР
господарської
діяльності
підприємства
(чистого
прибутку,
збитку)

Низький
чистий
прибуток

Рівень якості фінансового результа ту господарської діяльності підприємства
Високий (оптимальний)
Середній
Низький
Високий РУФР
Середній РУФР
ROE
ROA
—

К ез

К ез

Високий РУФР
ROE

Середній РУФР

К ез

ROA

Низький
чистий
збиток

Низький РУФР

Високий
чистий
збиток

—

К ез

Допустимий РУФР
ВП

Низький РУФР

ВП

ВП
Низький РУФР
ЧД

—

Допустимий РУФР

ФРод
Низький РУФР
ВП
Низький РУФР
ЧД

Примітка. ROE — рентабельність власного капіталу; ROA — рентабельність активів підприємства; ФРод — позитивний
фінансовий результат від основної діяльності; ВП — позитивний валовий фінансовий результат (валовий прибуток); ЧД —
чистий прибуток від реалізацій продукції (товарів, робіт, послуг); Кер — коефіцієнт стійкості економічного зростання господарської діяльності підприємства.

Рис. 3. Набір головних цільових показників управління фінансовими результатами господарської діяльності
промислових підприємств
Джерело: побудовано автором самостійно
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лового підприємства з аналогічною базою порівняння, наприклад, підприємств-конкурентів, середнього
показника суб’єктів господарювання відповідної галузі тощо.
У відповідності до виділених ступенів диференціації головних ознак позиціювання промислового
підприємства на карті діагностики РУФР, визначають:
1) наявний рівень управління фінансовими результатами господарської діяльності підприємства; 2) цільовий показник управління фінансовими результатами,
з метою забезпечення оптимальності та цілеспрямованості процесу управління в ЕМУФР.
На наш погляд, набір головних цільових показників управління фінансовими результатами діяльності
промислового підприємства повинен включати
найбільш вагомі показники, які: 1) сприяють реалізації
основної мети та ключових завдань управління фінансовими результатами; 2) відображають результативність,
рівень прибутковості, потенціал економічного розвитку
господарської діяльності підприємства (рис. 3).
Практичне використання відповідних цільових
показників управління фінансовими результатами з
однойменного набору та оптимізація їх числового значення у процесі господарської діяльності промислового підприємства, відбувається під час реалізації процедур управління у межах функціонування ЕМУФР
обраного підприємства. До того ж, завдання оптимізації величини відповідних головних цільових показників спрямоване на забезпечення: 1) цілеспрямованої реалізації основної мети та ключових завдань управління фінансовими результатами; 2) стабільного
зростання прибутковості та економічного розвитку
підприємства в довгостроковій перспективі його господарської діяльності; 3) підвищення ринкової вартості
промислового підприємства, як привабливого об’єкта
інвестування.
Для того, щоб створити основні передумови для
ефективного впровадження ЕМУФР в господарську
діяльність промислового підприємства, необхідно,
спочатку, розробити алгоритм послідовності дій практичної реалізації даного механізму (рис. 4). Особливість упровадження ЕМУФР в загальну систему
управління промисловим підприємством, полягає у
забезпеченні працівниками СУФР безперервного,
циклічного та ефективного функціонування ЕМУФР
впродовж усього періоду діяльності суб’єкта господарювання.
Початковий етап реалізації ЕМУФР характеризується здійсненням процедур формування, підготовки та забезпечення інформаційною базою високого рівня якості працівників СУФР, для прийняття
ними ефективних рішень щодо управління фінансовими результатами суб’єкта господарювання. Ви-

конання процедур контролю менеджментом підприємства, на початковому етапі реалізації ЕМУФР, необхідне для того, щоб забезпечити ефективне
здійснення усіх інших спеціальних процедур (організації, інформаційного забезпечення, управління),
оптимізувати якість функціонування динамічної,
комплексної організаційно-управлінської підсистеми ЕМУФР та загальної системи управління промисловим підприємством в цілому.
Здійснення процедур організації, передбачає формування належних умов праці, залучення найбільш
кваліфікованих, досвідчених фахівців для забезпечення високопрофесійної та результативної діяльності персоналу СУФР. Координування діяльності працівників
СУФР сприяє узгодженості, цілеспрямованості та
підвищенню ефективності їхніх управлінських дій. На
основі високоякісного інформаційного забезпечення
професійних потреб діяльності персоналу СУФР, відбувається розробка, прийняття та реалізація ефективних
рішень, пов’язаних з управлінням фінансовими результатами господарської діяльності промислового
підприємства.
Реалізація процедур управління виступає центральною ланкою функціонування ЕМУФР, яка передбачає здійснення працівниками СУФР ряду операцій безпосереднього управління процесом формування (фаза формування) фінансових результатів
господарської діяльності підприємства. Спочатку
відбувається прогнозування показників фінансових
результатів на довгострокову перспективу діяльності
суб’єкта господарювання, за результатами якого
здійснюється розробка оперативного і тактичного
планів, які характеризуються короткотривалим характером їхньої дії.
Здійснення моніторингу спрямоване на безперервне дослідження процесу управління фінансовими
результатами та виявлення будь-яких незапланованих
змін, факторів впливу, відхилень фактичного стану
показників від планового їх значення.
У разі наявності достатніх та необхідних підстав,
за наслідками моніторингу, здійснюється аналіз показників фінансових результатів, який полягає у дослідженні їхньої динаміки, структури, пошуку резервів
зростання або зниження відповідно позитивного (негативного) значення фінансових результатів, виявленні
основних факторів та визначенні характеру їхнього
впливу на показники фінансових результатів господарської діяльності підприємства.
На основі інформаційного забезпечення, за результатами моніторингу та аналізу, здійснюється оптимізація (регулювання) показників фінансових результатів, шляхом оптимального використання резервних
можливостей потенціалу підвищення результативності
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Початок функціонування ЕМУФРn
Формування та підготовка менеджментом підприємства інформаційного забезпечення для управління ФР

Здійснення контролю за ефективною реалізацією ряду спеціальних процедур (організації, інформаційного
забезпечення, управління) в ЕМУФР
Реалізація процедур організації управління ФР
Створення належних умов праці та залучення найбільш кваліфікованих і досвідчених фахівців для
забезпечення високопрофесійної та результативної діяльності персоналу СУФР
Координування діяльності працівників СУФР
Забезпечення інформаційною базою високого рівня якості професійних потреб діяльності працівників
СУФР
Розробка, прийняття та реалізація ефективних менеджерських рішень щодо управління ФР
Здійснення процедур управління формуванням ФР, з урахуванням особливостей та рівня результативності
господарської діяльності підприємства
1. Прогнозування
показників ФР

2. Планування показників ФР

3. Моніторинг показників ФР

Ні
Виявлення будь-яких
відхилень (зміни) показників
фінансових результатів
результатів
господарської
господарської діяльності від
запланованої
величини
запланованоїїхвеличини

Так
Здійснення аналітичного дослідження (аналізу) показників ФР господарської діяльності
Оптимізація (регулювання) величини показників ФР господарської діяльності
Позиціювання підприємства за набором головних ознак на карті діагностики рівня управління ФР
господарської діяльності
Визначення наявного рівня ефективності управління фінансовими результатами суб’єкта господарювання
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1
Вибір відповідного цільового показника (ів) управління фінансовими результа тами господарської
діяльності підприємства
1. Оптимізація цільового показника (ів) управління
ФР господарської діяльності підприємства

2. Забезпечення зростання рівня якос ті ФР
господарської діяльності підприємства

Оптимальна мобілізація та реалізація потенціалу економічного розвитку господарської діяльності
підприємства
Забезпечення сталого зростання прибутковості та економічного розвитку підприємства впродовж
довгострокового періоду його господарської діяльності
1. Управління процедурами розподілу позитивного
ФР господарської діяльності

2. Управління ефективним використанням
позитивного ФР господарської діяльності

Кінець функціонування ЕМУФР n

Початок функціонування ЕМУФР n +1

Примітка. ФР – фінансові результати господарської діяльності промислового підприємства; ЕМУФР –
економічний механізм управління фінансовими результатами господарської діяльності промислового
підприємства; ЕМУФРn – період функціонування n-го циклу ЕМУФР в загальній с ис темі управління
підприємством; ЕМУФРn +1 – період наступ ного n+1-го циклу функціонування ЕМУФР

Рис. 4. Алгоритм дій практичної реалізації ЕМУФР у господарській діяльності промислових підприємств
Джерело: побудовано автором самостійно

та розвитку господарської діяльності промислового
підприємства.
На основі авторської розробки карти діагностики рівня управління фінансовими результатами, відбувається позиціювання промислового підприємства на
вказаній карті, відповідно до значень показників головних ознак позиціювання. За результатами позиціювання підприємства, відбувається діагностика та визначення наявного рівня управління фінансовими результатами, відповідно до якого здійснюється виважений вибір працівниками СУФР необхідного цільового
показника (ів) управління фінансовими результатами
суб’єкта господарювання. Подальша управлінська
діяльність персоналу СУФР, повинна бути спрямована на оптимізацію величини цільового показника (ів)
управління фінансовими результатами та зростання
рівня якості фінансового результату, що забезпечить
достатні передумови для: 1) максимально можливої
мобілізації та реалізації потенціалу економічного розвитку суб’єкта господарювання; 2) сталого зростан-

ня прибутковості та економічного розвитку промислового підприємства впродовж довгострокового періоду його господарської діяльності.
У процесі кругообігу фінансового результату,
фаза формування даного показника послідовно переходить у фазу розподілу, а далі — у фазу використання фінансового результату господарської діяльності
підприємства. Тому, очевидним продовженням функціонування ЕМУФР є управлінська діяльність персоналу СУФР, яка спрямована на забезпечення оптимального розподілу отриманого позитивного фінансового
результату (чистого прибутку) та ефективного використання реінвестованого позитивного фінансового
результату, що сприятиме стабільному зростанню прибутковості, економічного розвитку господарської
діяльності промислового підприємства в довгостроковій перспективі.
Безперервна та циклічна природа функціонування
ЕМУФР у господарській діяльності промислового
підприємства передбачає, що закінчення деякого n-го
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циклу дії даного механізму, свідчить про подальше настання початку наступного n+1-го циклу реалізації
ЕМУФР в загальній системі управління підприємством.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, практичне впровадження
авторської розробки ЕМУФР в господарський процес промислових підприємств, в повній мірі сприяє
досягненню головної мети та вирішенню ключових
завдань управління фінансовими результатами, що є
об’єктивною необхідною умовою забезпечення сталого зростання прибутковості, оптимальної мобілізації та
реалізації потенціалу економічного розвитку
підприємств впродовж довгострокового періоду їх
господарської діяльності. Проблема розробки методичного забезпечення для ефективного впровадження ЕМУФР у діяльність промислових підприємств,
становить значну наукову цінність подальшого її дослідження.

з урахуванням запропонованих методичних інструментів для забезпечення оптимального його функціонування.
Ключові слова: економічний механізм, управління фінансовими результатами, фінансові результати,
прибутковість, економічний розвиток, промислове
підприємство.
Скалюк Р. В. Экономический механизм управления финансовыми результатами промышленных предприятий: тероретические основы
обеспечения функционирования
Статья посвящена рассмотрению проблем обеспечения эффективного управления финансовыми результатами деятельности предприятий. Предложено
авторское определение сущности экономического
механизма управления финансовыми результатами
хозяйственной деятельности промышленных предприятий и сформированы теоретические основы его функционирования. Разработан алгоритм действий внедрения экономического механизма управления финансовыми результатами в хозяйственную деятельность
предприятий промышленности, с учетом предложенных методических инструментов для обеспечения оптимального его функционирования.
Ключевые слова: экономический механизм, управление финансовыми результатами, финансовые
результаты, прибыльность, экономическое развитие,
промышленное предприятие.
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Skalyuk R. V. The economic mechanism of
management of financial results of industrial
enterprises: theoretical bases of insuring of
functioning
The article is devoted to consideration of problems
of ensuring efficient management of financial results
of activities of enterprises. The author’s definition of
essence of the economic mechanism of management
of financial results of economic activities of industrial
enterprises is offered. The theoretical basis of its
functioning are formed. The algorithm of actions of
introduction of economic mechanism of management
of financial results in economic activities of industrial
enterprises taking into account the offered methodical
instruments for ensuring its optimal functioning have
been elaborated.
Key words: economic mechanism, management of
financial results, financial results, profitability, economic
development, industrial enterprise.

Скалюк Р. В. Економічний механізм управління фінансовими результатами промислових
підприємств: тероретичні основи забезпечення
функціонування
Стаття присвячена розгляду проблем забезпечення ефективного управління фінансовими результатами діяльності суб’єктів господарювання. Запропоновано авторське визначення сутності економічного механізму управління фінансовими результатами господарської діяльності промислових підприємств та сформовано теоретичні засади його функціонування. Розроблено алгоритм дій упровадження економічного
механізму управління фінансовими результатами у
господарську діяльність підприємств промисловості,
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
— визначення таких напрямків використання
бюджетних коштів, що відповідають цілям соціальноекономічного розвитку територіально-адміністративних утворень;
— удосконалення формування оптимальної структури видатків бюджету адміністративно-територіальних
утворень;
— регулювання рівня й динаміки дефіциту (профіциту) бюджету;
— заощадливе та ефективне використання бюджетних коштів та ін.
Наразі стандартні фінансові показники, що характеризують стан місцевих бюджетів, відсутні [1].
Спеціалісти в області фінансової діяльності і аналітики
фінансових управлінь місцевих органів влади використовують різноманітні методики під час аналізу
структури та окремих складових прибуткової та видаткової частин місцевих бюджетів, але практично не
приділяють уваги виявленню бюджетних проблем з метою формування довгострокової бюджетної стратегії.
Проблеми розробки теоретичних основ формування місцевих бюджетів досліджувались в працях багатьох вчених, але, на наш погляд, в цих працях аспекту
дослідження поточної та довгострокової стійкості місцевих бюджетів слід приділяти більшу увагу, адже саме
активізація економічного розвитку регіонів є запорукою соціально-економічного розвитку держави.
Передусім потрібно звернути увагу на те, що в
літературі немає єдиного тлумачення поняття „фінансова стійкість місцевого бюджету”.
Тому вважаємо за доцільне перш за все зупинитися
на визначенні фінансової стійкості місцевого бюджету.
Російський економіст Р.Б. Поляк стверджує, що
рівень фінансової стійкості місцевого бюджету визначається обсягом коштів необхідних для забезпечення
мінімальних бюджетних видатків.
Згідно до поглядів українського науковця Н. Старостенка фінансова стійкість бюджету міста — це
здатність органів місцевого самоврядування акумулювати обсяг доходів, достатній для покриття їх видатків і забезпечення збалансованості бюджету протягом бюджетного року
На наш погляд, до тлумачення поняття „фінансова
стійкість місцевого бюджету” потрібно підходити системно. Тоді фінансову стійкість місцевого бюджету треба

Однією з головних підстав існування кожного
демократичного устрою є місцеве самоврядування,
функціонування якого здійснюється на принципах самостійності й фінансової незалежності.
Відомо, що головним завданням та метою місцевого самоврядування є задоволення місцевих потреб
і вирішення конкретних проблем, що виникають на
певній території, власними силами.
Для досягнення головного завдання та мети органи
місцевого самоврядування потребують відповідних матеріально-фінансових ресурсів. Без перебільшення можна
зазначити, що матеріально-фінансова самостійність — необхідна умова здійснення всіх принципів існування місцевого самоврядування. Майнова самостійність місцевого
самоврядування забезпечується організаційно-правовими
гарантіями і характеризується наявністю комунальної власності. Фінансова ж самостійність можлива завдяки організаційно-правовим гарантіям і включає самостійне формування й виконання місцевих бюджетів.
Місцеві бюджети виступають економічною основою здійснення покладених функцій органами місцевого самоврядування, тому в наслідок браку власних
фінансових ресурсів, викликаного обмеженим складом доходів місцевих бюджетів, недостатнього обґрунтування розмежування доходів (тих, що враховуються, і тих, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів), щорічного істотного недофінансування та ін., фінансова самостійність місцевого самоврядування поставлена під питання.
В умовах ринкової економіки актуальним постає
питання з’ясування фінансового стану місцевих бюджетів за допомогою об’єктивної оцінки їх бюджетного
потенціалу, адже різні суб’єкти ринкових відносин зацікавлені в об’єктивному визначенні бюджетного потенціалу місцевого самоврядування. Крім того, реальна оцінка бюджетних можливостей місцевого самоврядування дозволить об’єктивно оцінити дійсні потреби у
фінансовій допомозі, підвищити їх самостійність у використанні свого бюджетного потенціалу.
Застосування економічно обґрунтованої методики оцінки бюджетного потенціалу сприятиме комплексному управлінню місцевими фінансами, що включає вирішення наступних задач:
— збільшення власних прибутків місцевих бюджетів;
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Щодо визначення ваги кожного з коефіцієнтів
розглядати як здатність органів місцевого самоврядування вчасно й у повному обсязі мобілізувати власні фінансової стійкості, то Н. Старостенко вважає за дофінансові ресурси щодо виконання покладених на них цільне під час встановлення такої ваги використовуфункцій й надання населенню підпорядкованої території вати шкалу значень ваги від 0,1 до 0,2, що можна
відповідного рівня суспільних благ. На нашу думку, таке побачити у відомостях табл. 1.
Ми візьмемо за основу висновки Н. Старостентлумачення фінансової стійкості місцевого бюджету дає
ка
стосовно
можливості використання для визначенздатність більш ефективно надавати оцінку фінансовій
ня
фінансової
стійкості місцевого бюджету методики
діяльності місцевих органів влади.
фінансового
аналізу
підприємства, скоригованої на
Отже, визначившись з тим, що ж становить фінанспецифіку
формування
бюджетного кошторису, а тасову стійкість місцевого бюджету, розглянемо показкож
із
запропонованим
до
використання інтегральним
ники, які характеризують стан місцевого бюджету.
коефіцієнтом
фінансової
стійкості
місцевого бюджету.
В економічній літературі пропонуються різні підхоАле
на
підставі
дослідження
також
закордонного
ди до оцінки стану місцевих бюджетів.
досвіду формування прибутків місцевих бюджетів,
Зокрема, російським економістом Р. Поляком
пропонуємо наступний перелік коефіцієнтів щодо
були запропоновано кількісні критерії оцінки стійкості
оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету.
бюджету чотирьох ступенів (див. рис. 1) через наступні
На підставі результатів дослідження щодо визнапоказники [3]:
чення фінансового стану місцевого бюджету пропо— розмір власних й закріплених прибутків (Дв); нуються наступні показники, що наведені у табл. 2.
— розмір регульованих прибутків (Др);
Для визначення ваги кожного коефіцієнта для
— додаткові джерела, що послабляють бюджет- розрахунку інтегрального показника фінансової
ну напруженість (Дд) — це кошти позабюджетних стійкості місцевого бюджету скористаємося методом
фондів, позичкові кошти;
експертних оцінок.
— сума заборгованості (дефіциту) бюджету (Зб);
В якості експертів було обрано працівників фінан— сума видатків місцевого бюджету (Вб).
сового відділу Кіровської районної ради м. Донецьк.
Методику віднесення бюджету до певного типу
На підставі матриць попарних порівнянь були
стійкості можна умовно представити у вигляді рис. 1 [3]. отримані результати щодо рангу кожного з коефіцієнтів
Українські науковці Т. Дороніна й В. Гришин до- та присвоєної йому ваги (значущості), що наведені у
повнюють ці критерії розрахунком фінансових вигляді табл. 3.
коефіцієнтів (зокрема, співвідношення податкових і неФормула розрахунку інтегрального коефіцієнта
податкових надходжень, прибутків і видатків бюдже- фінансової стійкості місцевого бюджету набуде такого
ту), а також показників обсягу прибутків місцевого вигляду:
бюджету в розрахунку на душу населення.
Kint = 0, 08 ´ КСМБ + 0,1 ´ КФНМБ + 0,16 ´ К НМЗП +
+ 0, 25 ´ К З + 0,09 ´
Н. Старостенко наголошує, що для оцінки фінансової стійкості місцевого бюджету може бути використана методика фінансового аналізу підприємства,
0,12
= 0, 08 ´ К
+ 0, 25 ´ К З + 0, 09 ´ К ЗФД + 0, 2 ´ К ПВК
СМБ + 0,1 ´ КФНМБ + 0,16 ´ К НМЗП +
скоригована на специфіку формування
бюджетного
КФВ
кошторису. Так, для оцінки формування прибутків
Для апробації запропонованої системи показників
місцевого бюджету слід використовувати інтегральфінансової
стійкості місцевого бюджету оберемо в
ний коефіцієнт фінансової стійкості місцевого бюджеякості
об’єкта
дослідження фінансовий відділ Кіровсьту, який ґрунтується на коефіцієнтах фінансової стійкості
кої
районної
ради
м. Донецьк.
з урахуванням значущості (ваги) кожного з них [1]:
Вихідні відомості для розрахунку планових та факn
тичних показників фінансової стійкості бюджету КіровсьK int =
K i ´ Vi ,
кого району м. Донецьк у 2009 р. наведені у табл. 4.
i =1
На підставі інформації щодо результатів виконанде Кint — інтегральний коефіцієнт фінансової ня бюджету Кіровського району м. Донецьк за 2009 р.
стійкості місцевого бюджету;
було розраховано фактичні показники фінансової
Кі — коефіцієнт фінансової стійкості;
стійкості, та їх відхилення від запланованого значенVi — вага і-того коефіцієнта (ΣVi = 1); присво- ня, які наведено в таблиці 5.
юється відповідно до погляду користувача методики
Інтегральний коефіцієнт фінансової стійкості бюдна значущість кожного з коефіцієнтів у визначенні жету Кіровського району м. Донецьк дорівнює:
фінансової стійкості;
план
Kint = 0,08´ 0,211+ 0,1´ 0,011+ 0,16´ 0,006+
і — кількість коефіцієнтів (і = 1,2,…,п).
3
Перелік, методика розрахунку, інтерпретація по0,12
казника, а також присвоєна вага коефіцієнтів фінан- +
+ 0,25´ 0,011+ 0,09´ 0,720+ 0,2 ´ 0,211= 0,1641
3,403
сової стійкості наведені в табл. 1 [1].

å

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

95

В. І. Щербакова, Г. М. Манєров
Таблиця 1
Показники фінансової стійкості місцевого бюджету
Коефіцієнт фінансової
стійкості

Методика розрахунку коефіцієнту

Інтерпритація коефіцієнту

Вага

К сам ост ійн ост і

Власні прибутки органів місцевого
самоврядування
поділити
на
загальну сум у прибутків місцевого
бюджету (включаючи трансферти)

Показує
міру
залежності
фінансових
можливостей
місцевих органів влади при
фінансуванні видатків місцевого
бюджету від трансфертів з
державного бюджету

0,2

Показує міру впливу державних
органів влади на формування
прибутків м ісцевих бюджетів,
оскільки
між
значенням
чисельника і сумою трансфертів,
переданих
до
де ржавного
бюджету або одержани х з
державного
бюджету,
існує
прямо пропорційна залежність
Показує відповідність прибутків
місцевих
бюджетів
і
повноважень, покладених на
місцеві органи влади

0,1

К само ст ій ност і =

К вилучення _ кошт ів _ до
де ржавного _ бюджет у

Д вла сні + т ра нсф ер т и
Д бю д жет у

Прибутки, що враховуються під час
розрахунку обсягів міжбюджетних
трансфертів поділити на загальну
суму прибутків місцевого бюджету
К вилучення _ коштів _ до =
державного _ бюджету

Д кошик _ 1
Д бюджету

К бюджетного _ покриття

Власні прибутки органів місцевого
самоврядування
поділити
на
мінім альні
видатки
місцевих
бюджетів
Д власні
К бюд жетн ого _ по крит т я =
Вмініма льні

К трансфертів _ до _ місцевих

Обсяг трансфертів поділити на
загальну сум у прибутків місцевого
бюджету

бюджетів

К трансфертів _ до _ місцевих =
бюджетів

К податкової _ самостійності

Власні прибутки органів місцевого
самоврядування (без урахування
трансфертів) поділити на податкові
прибутки місцевого бюджету

К податкової _ самостійності =

К відн осної _ бюджетно ї
забез печено ст і

забезпечен ості

006+

факт

залежності
влади від
державного

0,1

Показує
взаємозв’язок
між
обсягом
податків,
які
збираються
у
місті,
та
прибутками місцевого бюджету

0,2

Призначений для порівняння
прибутків міського бюджету з
аналогічними показн иками у
середньому по Україні для
оцінки
рівномірності
забезпечення
населення
бюджетними послугами

0,2

Показує
міру
місцевих органів
фінансування
з
бюджету

Д власні
Д податк ові

Бюджетн у забезпеченість
міста
поділити
на
бюджетну
забезпеченість у середньому за
бюджетами
міст
України
(за
місцевими бюджетами)

К відносної _ бюджетної =

Kint

Т
Д бюджету

0,2

БЗ міста
БЗ

Фактичне значення коефіцієнту фінансової
стійкості бюджету Кіровського району м. Донецьк
перевищило заплановане, але й досі не перевищує
20%, що свідчить про значну залежність бюджету від
державної політики. Також таке значення інтегрального коефіцієнту фінансової стійкості районного

= 0,08´ 0,220+ 0,1´ 0,020+ 0,16´ 0,006+

0,12
+ 0,25´ 0,020+ 0,09´ 0,718+ 0,2 ´ 0,220= 0,1712
3,260
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Таблиця 2
Показники фінансової стійкості місцевого бюджету

— незначний обсяг надходжень від місцевих податків та зборів;
— значний обсяг трансфертів до бюджету;
— недостатній обсяг прибутків, що не враховуються під час розрахунку міжбюджетних трансфертів та т. ін.
Відповідно до запропонованої російським науко-

бюджету є ознакою вкрай хиткого фінансового стану.
Якщо проаналізувати чинники, що сприяють
значній фінансовій залежності бюджету Кіровського
району в м.Донецьк, то серед них можна виділити:
— недостатній обсяг власних прибутків бюджету, що є результатом діяльності законотворчої влади;
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Таблиця 3
Показники фінансової стійкості місцевого бюджету та їх вага

№
п/п
1.

Коефіцієнт самостійності
бюджету (КСМ Б)

місцевого

3

4

3

Середньоарифметичне
значення , бали
3,33

2.

Коефіцієнт фінансової незалежності
місцевого бюджету (К ФНМБ )
Коефіцієнт незалежності по місцевих
податках та зборах (КН МПЗ )
Коефіцієнт фінансового важеля (К ФВ)
Коефіцієнт зацікавленості місцевої
влади у пошуку додаткових джерел
прибутків (Кз )
Коефіцієнт залежності місцевого бюдже ту від фінансової допомоги (К ЗФД)
Коефіцієнт покри ття за рахунок власних коштів (К ПВК )

5

7

5

5,67

5

0,1

8

7

8

7,67

3

0,16

6
9

6
8

7
9

6,33
8,67

4
1

0,12
0,25

4

3

4

3,67

6

0,09

7

9

9

8,33

2

0,2

3.
4.
5.
6.
7.

Показники фінансової стійкості

Експерт
1 2 3

Ранг

Присвоєна
вага

7

0,08

Таблиця 4
Результати виконання бюджету за прибутками та видатками Кіровської районної ради в м. Донецьк в 2009 р.

№ п/п

Стаття бюджету

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сумарні прибутки місцевого бюджету
Власні прибутки місцевого бюджету
Закріплені прибутки місцевого бюджету
Надходження від місцевих податків та зборів
Сумарні трансферти до місцевого бюджету
Фінансування бюджету
Прибутки, що не враховуються під час
розрахунку міжбюджетних трансфертів

8.

Видатки місцевого бюджету

Результат виконання бюджету,
тис. грн.
План
Факт
Відхилення
255259,4
261007,7
5748,3
2836,5
5266,5
2430
51143,1
52236,1
1093
1526,3
1558,7
32,4
183699,5
187451,1
3751,6
0
0
0
2836,5
5266,5
2430
255259,4

261007,7

5748,3

свідчать про можливість її застосування та адекватність
отриманих результатів реаліям сьогодення.
Якщо проаналізувати сучасні тенденції функціонування місцевих бюджеті, то більшості з них притаманний кризовий стан, деякі відзначаються хитким
фінансовим станом. За висновками фінансових
експертів, що працюють у сфері місцевих бюджетів
різного рівня, навряд знайдеться хоча б один місцевий
бюджет, якому притаманний нормальний фінансовий
стан. Таке становище в сфері місцевих фінансів є результатом неефективної політики держави, недосконалості законів стосовно місцевих фінансів та місцевого
самоврядування, відсутності стимулу у місцевої влади
спрямовувати дії щодо його поліпшення.
Загалом, розрахунок інтегрального коефіцієнта
фінансової стійкості місцевого бюджету сприятиме

вцем Р. Поляком класифікації ступенів фінансового стану місцевого бюджету, нормальним фінансовим станом
бюджету можна вважати такий, при якому інтегральний
коефіцієнт фінансової стійкості бюджету становить 0,7 —
0,8. Найбільш бажаним є наближення такого коефіцієнта
якомога ближче до 1, що в сучасних економічних реаліях та в найближчому майбутньому є неможливим внаслідок діяльності законотворчої влади, неефективної державної політики в сфері міжбюджетного вирівнювання,
відсутності орієнтації на закордонний досвід справляння
місцевих податків і зборів, відсутності зацікавленості
власне у пошуку додаткових джерел прибутків власне
у місцевих органів влади та т.ін.
Результати застосування методики оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів за допомогою розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості
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Таблиця 5
Показники фінансової стійкості бюджету Кіровського району в місті Донецьк
Показники фінансової стійкості
Коефіцієнт самостійності місцевого бюджету (КСМ Б)
Коефіцієнт фінансової незалежності місцевого бюджету (К ФН МБ)
Коефіцієнт незалежності за місцевими податками та зборами (КНМ ПЗ )
Коефіцієнт фінансового важеля (К ФВ)
Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових
джерел прибутку (К з)
Коефіцієнт залежності місцевого бюджету від фінансової допомоги
(К ЗФД)
Коефіцієнт покриття за рахунок власних коштів (К ПВК)

0,720

0,718

-0,001

0,211

0,220

0,009

питання з’ясування фінансового стану місцевих бюджетів за допомогою об’єктивної оцінки їх бюджетного потенціалу.
Ключові слова: самоврядування, бюджет, самостійність, стійкість, коефіцієнт.

виявленню найбільш проблемних бюджетів і дозволить місцевому самоврядуванню обґрунтовано приймати рішення стосовно підпорядкованої їм території.
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Щербакова В. И., Манеров Г. Н. Проблемы
оценки финансовой устойчивости местных бюджетов в условиях рыночной экономики
Одним из главных условий существования каждого демократического государства является местное
самоуправление, функционирование которого осуществляется на принципах самостоятельности и финансовой независимости. Материально-финансовая самостоятельность – необходимое условие осуществления
всех принципов существования местного самоуправления. В условиях рыночной экономики актуальным
становится вопрос определения финансового состояния местных бюджетов при помощи объективной оценки их бюджетного потенциала.
Ключевые слова: самоуправление, бюджет, самостоятельность, устойчивость, коэффициент.
Scherbakova V. I., Manerov G. N. The
Estimation problems of financial stability at local
budgets in the conditions of market economy
One of main terms of existence every democratic
state is local self-government functioning which is carried
out on principles of independence and financial stability.
Material-finance independence is a necessary condition
of realization all of principles existence of local selfgovernment. In the conditions of market economy the
actual is become the question of determination in the
financial state of local budgets through the objective
estimation their budgetary potential.
Key words: self-government, budget, independence,
stability, coefficient.

Щербакова В. І., Манєров Г. М. Проблеми
оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в
умовах ринкової економіки
Однією з головних підстав існування кожного
демократичного устрою є місцеве самоврядування,
функціонування якого здійснюється на принципах самостійності й фінансової незалежності. Матеріальнофінансова самостійність — необхідна умова здійснення всіх принципів існування місцевого самоврядування. В умовах ринкової економіки актуальним є
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Розрахункове значення показника
План
Факт
Відхилення
0,211
0,220
0,009
0,011
0,020
0,009
0,006
0,006
0
3,406
3,206
-0,143
0,011
0,020
0,009

Стаття надійшла до редакції 21.03.2011
Прийнято до друку 27.05.2011
99

С. Б. Манжос, М. С. Носенко
УДК 336.747.6; 336.76
С. Б. Манжос,
кандидат економічних наук,
М. С. Носенко,
аспірант,
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ВПЛИВ РІВНЯ ДОЛАРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НА СТАН ВАЛЮТНОГО РИНКУ
Постановка проблеми. Україна виявилась надто чутливою до глобальних фінансових потрясінь.
Однією із причин цього є значний рівень доларизації
економіки, що спричинив її залежність від коливань
курсу іноземної валюти, зокрема долара США, який
активно застосовується на внутрішньому ринку. У
зв’язку з цим, боротьба з доларизацією, як фінансово-економічним явищем та з її ризиками, стає важливим напрямом політики НБУ як необхідна умова збереження контрольованості монетарної сфери.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій свідчить, що питанням доларизації економіки
та її впливом на функціонування сучасного валютного ринку присвячені праці таких науковців, як Г. Багартян, І. Кравченко, В. Тичина, О. Задніпровська,
В. Геєць, І. Нідзельська, В. Бобиль, О. Мелих, О. Береславська, В. Міщенко, А. Сомик. Проведений аналіз
останніх публікацій свідчить про наявність численних
праць, присвячених особливостям функціонування
валютного ринку, курсовій політиці, та узагальненій
характеристиці доларизації економіки.
Виділення не вирішених раніше частин загальної
проблеми. На сьогодні в наукових публікаціях відсутні
теоретичні дослідження та практичні рекомендації стосовно стабілізаційної валютної політки за умов високого рівня доларизації економіки, що, у свою чергу,
визначило напрям цього дослідження.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження
економічної сутності, видів та процесів розвитку доларизації економіки, визначення її причин в Україні та аналіз
можливих шляхів нівелювання впливу чинників, що
породжують доларизацію економіки України.
Виклад основного матеріалу. Явище доларизації важко назвати новим, але воно залишається досить складним та маловивченим. У контексті економічної та фінансової кризи в Україні доларизація економіки набирає особливої актуальності. Найбільш цікавим видається з’ясування впливу присутності долара
в економіці України на розвиток кризових явищ у національному господарстві.
Доларизація — економічне явище суть якого полягає у витісненні національної грошової одиниці ста-

більнішою іноземною валютою. Термін „доларизація”
походить від назви грошової одиниці Сполучених
Штатів Америки — долара, проте на практиці слугує
для визначення процесу заміщення внутрішньої валюти
конвертованою валютою (не обов’язково доларом
США) [4, с. 28].
В економічній теорії виділяють три види доларизації [3, с. 264 — 284].
1. Офіційна (повна) доларизація існує в країнах, де іноземна валюта слугує офіційною внутрішньою грошовою одиницею, і виникає в процесі розширення офіційної зони однієї з конвертованих валют.
Офіційно доларизовані країни найчастіше використовують як внутрішню грошову одиницю долар США.
Наприклад, Панама та Еквадор цілковито замінили національну валюту доларом США, а Чорногорія й
Андорра — євро. Такий підхід є виправданим у разі,
якщо економічні цикли країн майже ідентичні, й держава є готовою відмовитися від самостійної валютнокурсової та монетарної політики, керуючи власною економікою тільки фіскальними методами — регулюючи
витрати та дефіцит бюджету.
2. Напівофіційна доларизація існує в країнах,
де іноземна валюта використовується на рівні з національною, як рівноцінний і законний платіжний
засіб: у Таджикистані — російський і таджикський
рублі, Гаїті — гаїтянський гурд і долар США, Ліберії
— ліберійський долар і долар США, Брунеї — брунейський і сінгапурський долар. На відміну від офіційно доларизованих країнах, країни з бівалютними
системами мають змогу проводити національну грошово-кредитну політику.
3. Неофіційна доларизація існує країнах, де
іноземна валюта не є легальним платіжним засобом,
проте становить значну питому вагу в грошовій масі,
що перебуває в обігу в цій країні. Внутрішня валюта
використовується тут головним чином для здійснення офіційних угод і платежів (податки, збори тощо),
тоді як долар чи інша іноземна валюта відіграє важливу роль пыд час проведення великих, масштабних операцій, нагромадженні капіталу та отриманні
запозичень. Розвиток неофіційної доларизаціі зазви-
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Таблиця 1
Обсяг купівлі-продажу іноземної валюти на готівковому та міжбанківському валютному ринках в 2005-2009 рр.
Показники
О бсяг операцій на готівковому
ринку України (купівля та продаж
ін оземних валют за гривн ю у
доларовому еквіваленті),
м лн. дол. США
О бсяг валюти, купленої банками в
населення млн. дол. США
О бсяг валюти, проданої населенню
м лн. дол. США
Частка валюти, купленої банками в
населеня у загальному обсязі %
Частка валюти, проданої банками
населенню у загальном у обсязі %
П еревищення куп івлі валюти над
продажем млн. дол. США

2005

2006

2007

2008

2009

25159,7

37237,300

61262,60

66203,20

33724

11911,7

16823,40

28489,40

30048,80

13102,80

13248

20415,00

32773,20

36154,40

20621,20

47,34

45,18

46,50

45,39

39,68

52,66

54,82

53,50

54,61

62,44

1 336,30

3 591,60

4 283,80

6 105,60

7 518,40

чай є наслідком макроекономічної нестабільності в
економіці і свідчить про недовіру до національної валюти, а також про те, що вона є більш слабкою грошовою одиницею в порівнянні з експансивною іноземною валютою.
Україна належить до таких країн, де неофіційна
доларизація набула значного поширення. Національна
грошова одиниця — гривня частково витісняється з
внутрішнього ринку, а у виконанні функцій грошей,
поряд із нею бере участь іноземна валюта — долар
США і рідше, проте з тенденцією до зростання — євро.
Серед причин доларизації зазначимо:
— вищу мінливість темпів інфляції, порівняно з
курсовою динамікою, що визначає менш стабільний
рівень реальної прибутковості гривневих фінансових
інструментів, порівняно із прибутком на фінансові активи, деноміновані в іноземній валюті;
— стабільніші відсоткові ставки за кредитами й депозитами в іноземній валюті, ніж у національній валюті;
— прискорену лібералізацію валютного регулювання, що розширює можливості доступу до глибшого і розвиненішого ринку позик у іноземній валюті та
дозволяє розміщувати цінні папери на міжнародних
ринках капіталу;
— такі характерні вади української економіки, як
недостатня глибина та ліквідність національного валютного ринку, низький рівень розвитку ринку фінансових інструментів і цінних паперів, деномінованих в
національній валюті, високі ризики ліквідності і низький рівень довіри до національної валюти [5].
Дослідження процесів розвитку доларизації
вітчизняної економіки засвідчило, що основними сучасними її проявами є доларизація пасивів та акЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

тивів фінансово-кредитних установ, збереження ВВК
на руках у населення, відкриття депозитних рахунків
у іноземній валюті, а також придбання цінних паперів у ВВК.
Найвищий рівень доларизації в Україні спостерігався на початку 1990-х рр. Після грошової реформи 1996 р., курс національної валюти було стабілізовано, проте довіра до неї так і не поновилася у зв’язку з девальвацією в 1998 році. Із часом проявилися
ризики доларизації економіки, що до початку економічної кризи нівелювалися зростанням ВВП, реальних прибутків населення та курсовою стабільністю.
Так, за оцінками деяких експертів, із січня 1998-го р.
по лютий 2009-го р. на руках в українців накопичилося $48 млрд. готівки, що перевищує обсяг вкладів
фізичних та юридичних осіб у національній та іноземній валютах.
Попит на іноземну валюту, і на готівковому, і
на міжбанківському валютному ринку України залишається досить високим. Підтвердженням цього
є постійно зростаючі обсяги здійснених операцій на
валютному ринку, які за період 2005 — 2008 рр.
зросли майже удвічі. І лише у 2009 р. обсяг операцій на готівковому валютному ринку скоротився
на 49 % (табл. 1).
Відомості, наведені у таблиці 1, свідчать що протягом всього аналізованого періоду частка валюти,
купленої населенням, перевищувала частку проданої
валюти. Так, лише у 2009 р. попри загальне зниження обсягів здійснених операцій частка купленої населенням валюти зросла на 7,83 в.п. порівняно з рівнем
2008 р. Зростання попиту на іноземну валюту перш за
все зумовлено необхідністю погашення валютних кре-
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Таблиця 2
Динаміка частки іноземної валюти у грошовій масі України, 2005-2009 рр.
Період

2005
2006
2007
2008
2009

Грошовий
агрегат М2,
млн. грн.
193145
259143
391273
512559
477 550

Гошова маса
(М3) всього
млн. грн.
194071
261063
396156
515727
487298

Національна
валюта,
млн. грн.
148293
190660
306000
357778
332926

400000

35,00

350000

30,63 31,68
30,00
26,97

300000
250000

23,59

Іноземна
валюта
млн. грн
45778
70403
90156
157949
154372

% грошової маси М3 в
іноземній валюті
23,59
26,97
22,76
30,63
31,68

Національна валюта

25,00

22,76

20,00

Іноземна валюта

200000
15,00

150000

10,00

100000

5,00

50000
0

%грошової маси в
іноземній валюті в її
загальному обсязі

2005 2006 2007 2008 2009

Рис. 1. Динаміка частки грошової маси в іноземній валюті 2005-2009рр. [1]

дитів, частка яких у структурі наданих кредитів у період розгортання кризи становила 59,11% .
Найбільш загальним показником, що характеризує доларизацію є частка іноземної валюти в грошовій
масі (табл. 2, рис.1).
Частка грошової маси в іноземній валюті у аналізованому періоді постійно зростала, так, якщо на
кінець 2005 року вона становила 23,59%, або 45778
млн.грн., то вже на кінець 2009 року цей показник
становив вже 31,68%, або 154372 млн. грн.
Не менш важливими показниками рівня доларизації економіки є частка кредитів і депозитів у іноземній
валюті у їх загальному обсязі (рис. 2).
Дані, наведені на рис. 2 свідчать про досить високий рівень доларизації, національної економіки, оскільки спостерігається тенденція до зростання частки
кредитів у іноземній валюті із 43,33% у 2005 році до
52,06 % у 2009 р. Рівень доларизації депозитів залишається також досить високим. Якщо у 2005 році їх
частка становила 32,03% у загальному обсязі, то у
2009 — 49,53%.
Більш детальну методику встановлення рівня
доларизації розроблено Міжнародним валютним фон-

дом, відповідно до якої рівень доларизації економіки
визначають на підставі співвідношення депозитів у іноземній валюті до грошової маси. Високоризикованою
вважають економіку країни, якщо значення цього показника перевищує 30%.
Рівень доларизації економіки України, розрахований за методикою МВФ, та його динаміку наведено
у табл. 3, дані якої свідчать, що гривня поступово втрачає одну з функцій грошей, а саме — засобу нагромадження. Адже, попри зменшення загального обсягу депозитних вкладень у 2009 році на 19,94 %, частка депозитів у іноземній валюті зросла на 6,16%, що
свідчить про зниження ліквідності національної грошової одиниці.
Для поліпшення ситуації необхідно здійснювати
політику цілеспрямованої підтримки національної грошової одиниці, шляхом стимулювання здійснення операцій із її використанням.
Аналіз депозитних вкладень фізичних та юридичних осіб свідчить, що більш доларизованими є вклади фізичних осіб (табл. 4).
Графічне зображення рівню депозитної доларизації,
наведене на рис.3, свідчить, що у 2002 — 2007 рр.
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Рис. 2. Динаміка частки кредитів і депозитів, у іноземній валюті, за 2005 — 2009 рр. [1]
Таблиця 3
Динаміка рівня доларизації економіки України, 2002 — 2009 рр.

Період

Всього
депозитних
вкладень
(млн. грн)

Тем п
зростання

Депозитні
вклади, у
національній валюті

Частка
депози тів, у
національній
валюті, в їх
загальному
обсязі

Депозитні
вклади,
іноземній
валюті

2002 р.

37715

—

25636

—

12079

Частка
депозитів, в
іноземній
валюті, у
загальному
обсязі
32,03

Рівень
доларизації, %

2003 р.

61617

163,38

41954

68,09

19663

31,91

20,73

2004 р.

82959

134,64

52759

63,60

30200

36,40

24,07

2005 р.

132745

160,01

87198

59,17

45546

30,91

23,58

2006 р.

184324

138,86

114093

56,22

70142

34,56

27,04

2007 р.

279738

151,76

189906

59,65

89832

28,21

22,96

2008 р.

357800

127,91

200256

45,85

157544

36,07

30,73

2009 р.

349636

97,72

173455

49,61

173181

49,53

36,89

18,78

Таблиця 4
Доларизація депозитних вкладень фізичних та юридичних осіб, 2005 — 2009 рр.

Період

Всього депозитних вкладень
юридичних осіб
(млн. грн)

2005 р.
2006 р.
2007 р.
2008 р.
2009 р.

73511
95794
152402
220412
136094

Банківські
вклади юридичних осіб, у
ВКВ
(млн. грн)
28375
40904
26253
84593
60944
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%
іноземної
валюти, у
їх обсязі
38,6
42,7
17,23
33,72
44,78
103

Всього депозитних вкладень
фізичних осіб
(млн. грн)
73583
107132
165987
216315
213542

Банківські
вклади
фізичних
осіб, у ВКВ
(млн. грн)
43414
68457
63579
72951
115237

%
іноземної
валюти, у
їх обсязі
59
63,9
41,72
33,10
53,96
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Рис. 3. Динаміка рівня депозитної доларизації в Україні, 2005 — 2009 рр. [1]
Таблиця 5
Вимоги за кредитами, наданими до економіки України, 2002 — 2009 рр.

Обсяг кредитів у
національній
валюті,
млн. грн.
24463

%, кредитів в
нац. валюті у
загальному
обсязі

Обсяг кредитів у
ін оземній
валюті

% кредитів в
іноземній
валюті у загальному обсязі

58,20

17572

41,80

Період

Усього кредитів
(млн.грн)

2002

42035

2003

67835

161,38

39563

58,32

28272

41,68

2004

88579

130,58

51207

57,81

37372

42,19

2005

143418

161,91

81274

56,67

62144

43,33

2006

245226

170,99

123783

50,48

121443

49,52

2007

426863

174,07

213798

50,09

213065

49,91

2008

733919

171,93

300132

40,89

433787

59,11

2009

726296

98,96

348190

47,94

378106

52,06

Темп зростання

Україна вважалося країною з помірним рівнем доларизації, проте у 2008 р. показник депозитної доларизації
перевищив критичний рівень і становив 30,73%, що
вважається вкрай небезпечним для розвитку країни і
свідчить про зростання недовіри населення до національної валюти і прагнення накопичувати кошти у доларах США. У 2009 р. ситуація загострилася, про що
свідчить зростання показника на 6,06%.
Кредитну доларизацію ідентифікують за показником питомої ваги валютних кредитів у їх загальному обсязі (табл. 5)
Відомості, наведені у табл. 5, свідчать, що починаючи з 2002 р. більше 40% обсягу наданих кредитів
надавалися в іноземній валюті, у подальшому, їх частка зростала, і в 2008 р. досягла свого максимального значення — 59,11%. У 2009 р. частка кредитів знизилася на 7,05, але перевищує 50%, що свідчить про
високий рівень кредитної доларизації в Україні.

Висновки. Таким чином, за умов що склалися
в Україні, назріла потреба у проведенні активної державної політики, спрямованої на подолання несприятливих тенденцій у грошово-кредитній системі країни.
В її основі, на нашу думку, має бути комплекс заходів,
націлених на нівелювання впливу чинників, що породжують доларизацію економіки України. Разом із
тим, для забезпечення комплексного підходу до вирішення цієї проблеми велика увага має бути приділена
реалізації таких невідкладних завдань, як:
— перетворення механізму рефінансування в
реально діючий інструмент забезпечення комерційних
банків ресурсами в національній валюті, у тому числі,
завдяки розвитку рефінансування комерційних банків
під заставу векселів виробничих підприємств, що передбачає організацію державного моніторингу платоспроможності великих і середніх підприємств та контролю за прозорістю їх емісійної політики;
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— підвищення ліквідності й глибини національного валютного ринку та його строкового сегменту, що
потребує скасування (або суттєвого зменшення) збору
до Пенсійного Фонду під час обміну валюти й встановлення обґрунтованих меж допустимих коливань валютного курсу, у разі порушення яких активізуватиметься
механізм стягування податку на валютні операції;
— розширення можливостей капіталізації за рахунок розміщення банківських акцій серед юридичних і фізичних осіб, вилучення з бази оподаткування
кредитних установ суми, що використовується на капіталізацію;
— раціональне використання заходів прямого
обмеження активно-пасивних операцій банків у іноземній
валюті шляхом встановлення лімітів на позики та депозити в іноземній валюті, у т.ч. з нерезидентами, запровадження податків на посередництво в іноземній валюті;
— урегулювання питання щодо активнішого запровадження у банківську практику безвідзивних
внесків, які можна отримати до закінчення контрактного терміну лише за умови сплати комісійних за дострокове вилучення, що відповідає світовій практиці
й дозволить українським банкам підвищити якість
управління ліквідністю за рахунок кращого збалансування валютної та строкової структури залучених і
розміщених коштів;
— поширення інструментів хеджування валютних і кредитних ризиків, розвиток механізмів перенесення банківських ризиків, зокрема, сек’юритизації
іпотечних та інших однорідних кредитних портфелів
(поки що відсутні необхідні регуляторні акти, які б
визначали умови випуску та обігу необхідних для цього
кредитних деривативів);
— запровадження в обіг цінних паперів з плаваючою відсотковою ставкою, що забезпечить кращу
індексацію валютних ризиків та стимулюватиме переорієнтацію позичальників на інструменти, деноміновані у національній валюті;
Із удосконалення системи пруденційного нагляду і ризик-менеджменту в банках, що дозволить їм
замінити дещо спрощений підхід до управління валютними ризиками, як забезпечення рівнозначних обсягів
активів і пасивів і іноземній валюті, більш складними
й сучасними технологіями управління ризиками.
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ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ОЦІНКА
Вступ. Наукові дослідження і практичний досвід
свідчать про те, що витрати та зобов’язання, обумовлені природоохоронною діяльністю, стають настільки
значущими, що недостатня увага до них істотно
збільшує ризик помилкової оцінки фінансового становища підприємств і організацій. Розв’язанню цих
питань присвятив свої праці широкий загал вітчизняних та зарубіжних учених, у тому числі: А. Бородін,
Л. Гринів, [1, 2] та інші.
Разом з тим, економічні, організаційно-методичні
та нормативно-аналітичні аспекти екологічного менеджменту є слабо розробленою ділянкою екологічного
забезпечення всіх рівнів фінансово-господарської й
управлінської діяльності. Відомо, що метою оцінки
фінансового стану підприємства виступає пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності
і платоспроможності. Поєднання фінансової та екологічної оцінки діяльності підприємств дозволить вирішити широке коло питань.
Постановка завдання. Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою вирахування системи економічних показників, які характеризують господарсько-фінансове становище господарюючих суб’єктів:
— прибутковість (рентабельність);
— оптимальний розподіл прибутку;
— наявність оптимальних розмірів власних оборотних засобів, які забезпечують нормальний процес
виробництва та реалізації продукції;
— наявність власних джерел формування оборотних засобів в об’ємі, достатньому для їх покриття;
— платоспроможність підприємства тощо.
Розрахунок цих показників дозволяє проаналізувати діяльність підприємства. У той же час отримати прибуток можна за рахунок забруднення навколишнього середовища, нераціонального використання земельних ресурсів. У результаті — показники неправильно відображають становище на підприємстві. Все
це призвело до того, що наша країна на одиницю ВВП
використовує енергоносіїв у 2-3 рази більше, ніж у
розвинених державах. Аналогічна картина із землеємкістю виробництва. Більш висока якість навколишнього середовища (стан повітря, води, ґрунту тощо)
може призводити до того, що підприємство за рахунок менших витрат буде отримувати незаслужено
більш високий прибуток. У випадку більш низької

якості середовища може знизитись прибутковість, конкурентноспроможність. Так, сільгоспвиробники, які
займаються рослинництвом на орендованих землях,
будуть недотримувати значну частину врожаю. У результаті, — підприємці опиняються в неоднакових умовах. У зв’язку з цим виникає необхідність корегувати
рентабельність з врахуванням якості середовища.
Результати. Необхідність інтенсивної експлуатації основних виробничих фондів, природних ресурсів
вимагає також, щоб показник рентабельності (Р КС)
комплексно відображав їх використання, враховував
збиток, який наносить підприємство, не здійснюючи
природоохоронну діяльність.

Р

=

КС

П - З + Дп
Ф + ПЧ

× 100%,

(1)

де ПЧ — оцінка природних чинників (земельних,
водних та інших ресурсів, якими наділене підприємство для виробництва), зарахованих на баланс;
П — балансовий прибуток;
З — збиток, нанесений навколишньому природному середовищу виробничою діяльністю підприємства;
Ф — середньорічна вартість основних виробничих та оборотних фондів;
Дп — додатковий прибуток від більш високої
якості природного середовища.
Із формули (1) видно, що чим меншими природними ресурсами розпоряджається підприємство і
чим менше наноситься збиток природі, тим вище за
інших рівних умов показник рентабельності та його
конкурентноспроможність.
Відомості щодо вартості природних чинників (земельних, водних тощо, якими наділене підприємство
для виробництва), зарахованих на баланс, то вони наведені на рахунку 10 „Основні засоби”, субрахунок
101 „Земельні ділянки” та рахунку 11 „Інші необоротні
матеріальні активи”, субрахунок 114 „Природні ресурси” (табл.1).
Загальний економічний збиток від впливу на природні комплекси господарської діяльності виражається формулою
З = Σ Σ Кij Зij
(2)
де i — 1, 2, 3, …, п — число видів діяльності,
котрі призводять до збитків;
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Таблиця 1
Вартість природних чинників, якими наділені підприємства, тис. грн.
Підприємство
Податок на зем лю
(оренда землі)

ЗАТ ВО „Одеський консервний завод”
ВАТ „Одеський консервний завод
дитячого харчування”
СП „Вітмарк - Україна” ТОВ
ВАТ Консервний завод „Іллічівський”
ЗАТ „Кодимський консервний завод”
ТОВ „Істок”

Показник
Вартість
земельної
ділянки

Джерело інформ ації
Звіт про основні
Примітки до
показники
річної звітності
діяльності
(форма №5)
підприємств (форма
№1- підприємство)
529,5
62,7
1527,7
302,1
20,9
119,8

j — 1, 2, 3,…т — число природних комплексів,
на котрі впливає господарська діяльність;
Зij — збитки від і-го виду впливів на j-й природний комплекс;
Кij — коефіцієнт, що враховує стан природного
комплексу.
Збитки можуть виявлятися у зв’язку з деградацію
водних комплексів, атмосфери, флори, фауни, ґрунтів,
ландшафтів, надр, погіршення здоров’я людей та скорочення тривалості їхнього життя. Разом із тим погіршуються умови господарської діяльності підприємств.
Оцінка збитків здійснюється у вартісному виразі
за певний період часу.
Збитки можуть бути несуттєвими, коли вони не
перевищують поріг чутливості екологічної системи та
її стійкості, а також суттєвими, коли згаданий поріг
перевищується.
На розмір збитків від забруднення навколишнього середовища впливає кількість людей, котрі можуть
постраждати від забруднення навколишнього середовища, види та інтенсивність впливу забруднень на природне середовище, опосередкований вплив забруднень
на довкілля; зворотність наслідків та можливість їх
ліквідації; час, появи наслідків забруднення, можливість реалізації профілактичних заходів з ліквідації
шкідливого впливу забруднень.
Під час визначення шкоди, завданої здоров’ю людей, враховують ступінь втрати працездатності, видатки на лікування та реабілітацію, на догляд за хворими,
компенсацію за втрачені професійні можливості тощо.
Підлягають також відшкодуванню збитки, завдані
майну громадян. При цьому враховуються прямі збитки
та втрачена вигода від втрати майна, врожаю, родючості земель тощо.
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1500,0
-

Усього
Збір за
геологорозвідувальні
роботи
Розрахунок
збору за
геологорозвідувальні
роботи
4,9
-

534,4
62,7

-

3027,7
302,1
20,9
119,8

Підприємства та окремі громадяни мають право
подавати позовну вимогу до суду про припинення екологічно шкідливої діяльності, що завдає шкоди здоров’ю та майну громадян і навколишньому природному середовищу. Оцінка природних чинників визначається за формулою:
ПЧ = Σ ПЧi (3)
де i — 1, 2, 3, …, п — число природних чинників, котрі є на підприємстві.
Підприємство буде зацікавлене краще використовувати не лище виробничі фонди, але й природні
ресурси, наприклад, обходитись меншою територією,
гіршої якості.
Використання запропонованого показника рентабельності посилить і науковість у процесі політики
оподаткування прибутку, оскільки буде враховувати
„додаткові” прибутки підприємства.
Для прикладу розрахуємо рентабельність „постарому” і комплексний показник на основі відомостей консервних заводів (табл. 2).
Так, для ЗАТ ВО „Одеський консервний завод”
з погляду трудового колективу підприємство рентабельне (+1,17%), але з позиції суспільства, із урахуванням екології, рентабельність набагато менше
(+0,43%). ВАТ „Одеський консервний завод дитячого харчування” з погляду трудового колективу рентабельне (+0,04%), але з позиції суспільства, із урахуванням екології рентабельність відємна (-0,07%).
Використання для аналізу діяльності „старих” показників призводить до того, що оцінка діяльності
підприємства не завжди розкриває реальний стан справ.
Це дозволило, наприклад, в Одесі скупити великі площі
рекреаційних зон за ціною, меншою від їх вартості, що
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робить умови для зловживань та правопорушень.
Вартість землі іноді значно перевищує ціну самого
підприємства, яке купують, або приватизують.
Аналіз діяльності ЗАТ „Кодимський консервний завод” показав наявність надлишку продукції, тому належить провести реконструкцію на новій технічній основі
консервного заводу, спеціалізацію якого складали томатні
консерви. У результаті впровадження цього заходу виробнича потужність відновленого заводу буде менше, ніж
раніше, однак підприємство буде озброєне новим високотехнологічним енергозберігаючим обладнанням.
Вартість землі іноді значно перевищує ціну самого підприємства, яке купують, або приватизують.
Ось чому, на нашу думку, вимагає уточнення поняття
ліквідності підприємства, сутність якої виявляється у
можливості підприємства в будь-який момент розрахуватися зі своїми зобов’язаннями (пасивами) за допомогою (за рахунок) майна (активів), яке є на балансі, тобто в тому, як швидко підприємство може
продати свої активи, отримати грошові кошти і погасити свої борги — заборгованість перед постачальниками, перед банком по поверненню кредитів, перед
бюджетом та позабюджетними централізованими фондами по сплаті податків та платежів, перед робітниками по виплаті зарплати та інше.
Ми вважаємо, що на баланс підприємства потрібно
зараховувати вартість природного середовища (і перш
за все землю), якою володіє трудовий колектив.
Відповідно і показники ліквідності повинні включати вартість природного середовища і розраховуватись за формулами:

K

П

К

ШЛ

К

АЛ

де

К
К

K

=

ГК + ДЗ + ПС
,
ПЗ

=

ГК + ДЗ + ПС
,
ПЗ

П

ШЛ
АЛ

ПА + ПС
,
ПЗ

=

(4)

(5)

(6)

— коефіцієнт покриття;
— коефіцієнт швидкої ліквідності;

— коефіцієнт абсолютної ліквідності;

ПС — вартість природного середовища;
ПА — поточні активи;
ПЗ — поточні зобов’язання;
ГК — грошові кошти;
ДЗ — дебіторська заборгованість.
Низька ціна на землю в Україні, загострення про-

довольчої кризи, вже приводить до скупки великих площ,
проникненню іноземного капіталу, що вимагає земельної
реформи. Так, у травні 2008 р. на контракт щодо поставки
нафти та газу Лівія отримала в Україні в оренду 247 тис. га
землі для організації власного виробництва [3]. Єгипет,
Саудівська Аравія ведуть переговори про оренду землі.
Австрія та Німеччина підтримують виробництво рапсу в
Україні, що руйнує грунт, але дозволяє завантажувати
підприємства з його переробки і випуску біодизеля.
Усе це свідчить, що інші країни зацікавлені нашими землями.
Для впровадження земельної реформи, яка може
покращити облік та економіко-екологічний аналіз діяльності підприємств, на наш погляд, необхідно:
— завершення розробки механізму включення
вартості землі до економічного обороту та його правового забезпечення;
— формування нової та удосконалення існуючої
законодавчої бази з питань ефективного використання
земель;
— формування і функціонування ринку земель;
— розробку правових і соціально-економічних механізмів ефективної реалізації прав власності на землю;
— удосконалення орендних земельних взаємин;
— розробку нової методики нормативної грошової оцінки земель з урахуванням ринкових факторів
та поновлення її показників;
— запровадження економічного стимулювання
раціонального використання та охорони земель;
— розробку цільової програми відтворення родючості ґрунтів;
— забезпечення державного контролю за впровадженням заходів щодо збереження і відтворення
родючості ґрунтів;
— розширення застосування ґрунтозахисних технологій обробку ґрунту, адаптованих до зональних
особливостей;
— удосконалення порядку та системи ведення
державного земельного кадастру й моніторингу земель та забезпечення землевласників і землекористувачів інформацією про якість ґрунтів;
— розробка нових законопроектів, удосконалення існуючих нормативно-правових актів та їх супроводження з питань землекористування.
Усе це свідчить про те, що економіко-екологічний
аналіз підприємств буде ефективним тоді, коли в Україні уряд сформує раціональний механізм природокористування, включаючи землекористування і будуть
використані нові економіко-екологічні показники.
Висновки. Таким чином, необхідно створити такі
умови діяльності підприємства, щоб воно було зацікавлене краще використовувати не лище свої виробничі фонди, але й природні ресурси (земельні, водні та інші) якими
наділене. Крім того, необхідно удосконалити механізм
фінансово-економічної оцінки діяльності підприємств.
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Таблиця 2
Розрахунок варіантів рентабельності підприємств за 2008 р.
Н азва показника

ЗАТ ВО
„Одеський
консервний
завод”

СП „ВітмаркУкраїна”
ТОВ

ВАТ „Консервний
завод „Іллічівський”

ЗАТ „Кодимський
консервний
завод”

ТО В
„Істок”

41602,0

ВАТ „Одеський консервний завод
дитячого
харчування”
1409,0

П – балансовий прибуток, тис. грн.
Ф – середньорічна вартість основних фондів,
тис. грн.
ПС – оцінка природних
чинників, тис. грн.
З – збиток, на несений
виробничою діяльністю
підприємства, тис. грн.
Дп – додатковий прибуток від більш високої
якості природного середовища, тис. грн.
Ркп – рентабельність з
точки зору трудового
колективу, %
Ркс – рентабельність з
позиції суспільства, %

221126,0

2262,0

-1454,00

13620,9

35617,0

39225,0

71800,9

23775,0

28521,0

15464,0

534,4

62,7

3027,7

302,1

20,9

119,8

24205,75

4055,27

19761,23

9181,28

806,93

5114,86

235,1

-

-

-

-

-

1,17

0,04

3,08

0,10

-0,05

0,88

0,43

-0,07

2,69

-0,29

-0,08

0,55
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Немченко В. В., Скляр Л. Б. Финансово-экологическое состояние предприятия и его оценка
В статье рассматриваются вопросы учета дополнительных показателей (природных факторов) при
расчете рентабельности предприятия, которую авторы
предлагают определять как из позиций общества, так
и с точки зрения трудового коллектива. Предложенные пути улучшения учета и экономико экологического анализа деятельности предприятий.
Ключевые слова: рентабельность предприятия, природные факторы, экономико-экологический анализ, деятельность предприятий, стоимость природной среды.
Nemchenko V. V., Sklyar L. B. Financial and
ecological state of enterprise and his account
The article the question of account of additional indexes
(natural factors) is examined at the calculation of profitability
of enterprise, which authors suggest to determine both s
positions of society, and from point of labour collective.
Offered ways of improvement of account and eсonomic
and ecological analysis of activity of enterprises.
Key words: profitability of enterprise, natural factors,
economic and ecological analysis, activity of enterprises,
cost of natural environment.
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МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ
БЮДЖЕТНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
Постановка проблеми. Ефективність як комплексна категорія може дати вичерпну характеристику
процесів соціально-економічного розвитку країни. Зростання ефективності використання факторів виробництва є головною передумовою реального економічного зростання і прогресу. У зв’язку з цим аналіз економічної ефективності є важливою функцією державного управління.
Актуальні наразі проблеми методології аналізу
ефективності пов’язані з вибором критеріїв вимірювання досягнутого рівня ефективності, складання системи показників, способу їх кількісного вираження і
взаємної ув’язки.
Аналіз досліджень та публікацій з проблеми.
Основним предметом дискусії для вчених сьогодні є
формування науково обґрунтованої системи показників
оцінювання ефективності [1, 2, 3]. На думку одних,
кількісне вимірювання ефективності можливе лише за
допомогою системи економічних показників. Інші ж
дотримуються такого погляду, що разом із системою
показників необхідний і узагальнюючий показник, який
дозволяє отримати інтегровану оцінку ефективності.
Мета нашого дослідження полягає у систематизації існуючого інструментарію оцінки ефективності
інвестиційних проектів та розробці методології аналізу ефективності бюджетних капітальних вкладень.
Викладення основного матеріалу. Більшість
проектів, що фінансуються за рахунок бюджетних
коштів, за критерієм рентабельності можна віднести
до вимушених капіталовкладень. Разом з тим, головною причиною визнання проектів, які не приносять
прямого прибутку, неприбутковими, на наш погляд, є
відсутність методології аналізу ефективності бюджетних капіталовкладень. У зв’язку з цим уважаємо за
необхідну розробку системи показників оцінки ефективності бюджетних капітальних вкладень на основі
оцінки їх впливу на розвиток регіону.
В умовах перманентної обмеженості бюджетних
ресурсів виконання експертизи бюджетних інвестиційних проектів на предмет економічної та соціальної
ефективності вбачається стратегічно значущим фактором досягнення поставлених цілей та завдань соціально-економічного розвитку регіонів.

Для цього пропонується використовувати елементи методології оцінки інвестиційних проектів на
основі дисконтованих грошових потоків, доповнені
спеціальними розрахунками стосовно ефекту з розширення податкової бази.
Першочерговим етапом визначення ефективності
інвестиційного проекту є аналіз його відповідності
стратегічним напрямам розвитку регіону.
Наступний етап аналізу — підтвердження неможливості реалізації проекту без бюджетних капіталовкладень — одночасне виконання наступних умов:
— необхідність створення (реконструкції)
об’єктів, які відповідно до законодавства знаходяться
у державній або комунальній власності;
— неможливість запозичення фінансових ресурсів через від’ємне значення чистої приведеної вартості проекту або надто тривалий термін окупності.
Якщо в результаті вищезазначених аналітичних
процедур приймається рішення про відповідність критеріям віднесення інвестиційного проекту до категорії
таких, що потребують бюджетних капіталовкладень,
існує сенс переходити до розрахункового (кількісного) аналізу ефективності проекту.
Для всебічного аналізу пропонуємо визначати наступні види ефективності інвестиційного проекту за рахунок бюджетних капіталовкладень: економічна ефективність, бюджетна ефективність, соціальна ефективність.
Економічну ефективність регіонального інвестиційного проекта можна оцінити за його здатністю впливати на формування валового регіонального продукту
та забезпечувати динаміку економічного зростання.
Пропонується визначати показник економічної
ефективності (Кек.), який показує частину сумарного
за всі роки реалізації валового регіонального продукту регіону, яка може бути забезпечена в результаті
впровадження проекту, і визначається за формулою:

, де

(1)

VAi — очікувана додана вартість, створена в перший рік промислової експлуатації збудованого (реконструйованого) об’єкту;
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ВРПі — очікуваний валовий регіональний продукт у перший рік промислової експлуатації збудованого (реконструйованого) об’єкту;
ВРПі-1 — валовий регіональний продукт у рік, який
передує початку будівництва (реконструкції);
— індекс інфляції у перший рік промислової експлуатації об’єкту відносно року, який передує
початку будівництва (реконструкції).
Для обчислення такого коефіцієнту (який також
можна перевести у відсоткове значення) пропонується використовувати відомості за рік, що передує початку будівництва (реконструкції), та за перший рік
промислової експлуатації збудованого (реконструйованого) об’єкту для нівелювання того розміру доданої вартості, який враховується у валовому регіональному продукті у зв’язку з виконанням будівельних робіт
на об’єкті, тобто для чистого порівняння двох станів
економіки регіону: стану за відсутності проекту та стану при його промисловій експлуатації.
Зазначаємо, що коефіцієнт економічної ефективності
може мати істотне значення лише у випадку реалізації великих інфраструктурних інвестиційних проектів.
У зв’язку з цим доцільним є розрахунок показників бюджетної ефективності регіонального інвестиційного проекту. Бюджетна ефективність відображає вплив результатів інвестиційного проекту на місцевий бюджет.
Основними показниками, які відображають
рівень використання бюджетних фондів, є бюджетний
ефект та бюджетна ефективність.
Бюджетний ефект (Бі) для і-го року після введення об’єкту в експлуатацію пропонуємо визначати
за формулою:

,

де
(2)
Ді — прибутки місцевого бюджету;
Ві — видатки місцевого бюджету.
Бюджетна ефективність (Кбюдж.) є відносним показником, її пропонується визначати за наступною
формулою:

.

(3)

До складу прибутків місцевого бюджету, що враховують під час розрахунку, включають:
— непрямі податки (акцизи) на продукцію (послуги), що виробляється в результаті реалізації інвестиційного проекту;
— надходження податку на прибуток та відрахувань частини прибутку комунального підприємства,
створеного в результаті реалізації проекту;
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— емісійний прибуток, у випадку випуску цінних
паперів для залучення коштів до бюджету, розвитку з
метою реалізації проекту;
— плата за користування природними ресурсами,
якщо реалізація продукції передбачає їх використання;
— плата за ліцензії, якщо діяльність новоствореного об’єкту підлягає ліцензуванню;
— плата за оренду комунального майна, створеного в результаті реалізації інвестиційного проекту.
До складу видатків місцевого бюджету, які враховують під час розрахунку, входять:
— бюджетні капітальні вкладення для фінансування будівництва (реконструкції), у тому числі кошти запозичень до бюджету розвитку;
— вартість обслуговування місцевого боргу (пропорційно вартості частини запозичень, спрямованої саме
для реалізації такого інвестиційного проекту);
— розмір субвенцій з державного бюджету для
реалізації проекту;
— виплата допомог для осіб, які втратили роботу внаслідок реалізації інвестиційного проекту;
— кошти резервного фонду місцевого бюджету
у випадку їх виділення для ліквідації несприятливих
наслідків надзвичайних ситуацій, що виникли в процесі реалізації проекту.
На основі річних показників бюджетного ефекту
можливо обчислити інтегральний кількарічний показник як суму дисконтованих річних бюджетних ефектів.
Використання розрахунків бюджетного ефекту
створює передумови для впровадження в Україні механізмів фінансування проектів розвитку за рахунок
податкового нарощування, широко використовуваного
в США та країнах ЄС. Бюджетне законодавство
України дозволяє перерахування коштів загального
фонду місцевих бюджетів до бюджету розвитку за
рішенням місцевих рад. Враховуючи це, на підставі
обґрунтованого розрахунку суми податкового нарощування від функціонування об’єктів, створених у
попередні роки за рахунок бюджетних капіталовкладень, можливо збільшити надходження бюджету розвитку поточного періоду, а відповідно, обсяг капіталовкладень поточного періоду.
У випадку впровадження невеликих інвестиційних проектів, які потребують бюджетних капіталовкладень, показники економічної та бюджетної ефективності можуть приймати дуже невисокі значення, що
може негативно відзначатись на загальній оцінці доцільності фінансування проекту за рахунок бюджетних коштів. Тому визначення соціального ефекту, який
очікується від реалізації проекту, є особливо важливим у таких випадках.
Показниками соціального ефекту, який досягається в результаті реалізації інвестиційного проекту, є:
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— збільшення рівня зайнятості населення у працездатному віці;
— зміна (покращення) умов праці робітників;
— підвищення рівня забезпеченості населення
благоустроєним житлом;
— покращення стану оточуючого середовища;
— підвищення доступності та якості послуг населенню у сфері транспорту, охорони здоров’я, освіти, фізкультури і спорту, культури, ЖКГ;
— покращення постачання населення, що проживає на території регіону, окремими видами товарів
(ресурсів);
— покращення рівня здоров’я населення та працівників;
— покращення інформаційного забезпечення;
— економія вільного часу населення;
— виробництво нових видів і марок транспортних засобів;
— будівництво нових автомобільних та залізничних шляхів сполучення;
— зміна транспортних схем доставки певних
видів продукції, транспортних схем доставки працівників до місця роботи;
— удосконалення розміщення торгової мережі;
— розвиток телефонного та інших видів зв’язку
тощо [4; 5; 6].
Оцінка соціальної ефективності у ряді випадків
піддається вартісному вимірюванню і може входити
до складу загальних результатів розрахунків у межах
визначення економічної ефективності проекту.
Кількісну оцінку соціальної ефективності можна провести за допомогою методів кваліметрії, а також на
підставі соціологічних опитувань населення.
Враховуючи той факт, що сьогодні більшість проектів бюджетних капіталовкладень є вимушеними капіталовкладеннями, розрахунок для них показників
економічної та бюджетної ефективності може привести до нульових та від’ємних значень. Крім того,
більшість проектів, що реалізуються у сфері житлово-комунального та транспортного господарства не
ведуть до створення нових економічних суб’єктів, по
результатах діяльності яких можливо обчислювати
бюджетний ефект та бюджетну ефективність, а є інвестиціями у заміщення або модернізацію основних
фондів існуючих підприємств. У зв’язку з цим для
завідомо неприбуткових вимушених капіталовкладень
пропонуємо проводити оцінку виробничої ефективності капіталовкладень.
Загальна сутність оцінки полягає у визначенні
ефективності бюджетних капіталовкладень на основі
аналізу:
— чисельності штатного персоналу, необхідного
для обслуговування об’єкту капіталовкладень;

— майбутніх змін експлуатаційних витрат на
об’єкті капіталовкладень;
— показників зростання продуктивності праці,
зниження собівартості одиниці потужності, зростання
фондовіддачі, зростання фондоозброєності.
Висновок про доцільність здійснення таких капіталовкладень також необхідно робити не лише на
основі вищезазначених показників, а й додаткового
оцінювання очікуваного соціального ефекту.
Після прийняття управлінського рішення про
здійснення бюджетних інвестицій на підставі вищеописаної методології розпочинається процес освоєння
капіталовкладень.
Загальновизнаною методологією ефективного
управління бюджетними видатками є методологія програмно-цільового бюджетування, яка наразі активно
впроваджується в Україні.
Програмно-цільовий метод дає можливість забезпечити наступний контроль, який повинен здійснюватись
у процесі освоєння та фінансування капіталовкладень.
Він має на меті отримання відомостей для проведення
оцінки ефективності вже реалізованих проектів і прийняття подальших управлінських рішень щодо реалізації
аналогічних проектів у складі бюджетної програми.
Типовий перелік бюджетних програм, спрямованих на здійснення бюджетних капіталовкладень пропонуємо розробити за галузевим принципом. Результативні показники виконання програм бюджетних капіталовкладень для всіх програм можуть бути однотипними за виключенням показників якості. Так, показники
затрат можуть включати кількість проектів із будівництва (реконструкції), що реалізується, а також наводити кошторисну вартість реалізованих під час виконання програми проектів. Показники продукту повинні
включати кількість введених в експлуатацію об’єктів,
яку можна згрупувати за цільовим призначенням цих
об’єктів, а також кількість введених в експлуатацію
потужностей у відповідних одиницях виміру. Для визначення показника ефективності найбільш доцільно використовувати показник економності — вартість будівництва (реконструкції) одиниці потужності.
Що стосується показників якості, то їх визначення повинно здійснюватись в залежності від технологічної мети капіталовкладень. Разом з тим, зазначимо, що з урахуванням лагу капітальних вкладень оцінка якості реалізованих програм бюджетних капіталовкладень може проводитись навіть через декілька років
після введення в експлуатацію об’єктів.
За всіх позитивних рисах методології програмно-цільового бюджетування, на наш погляд, її інструментів аналізу недостатньо для проведення всеохоплюючої оцінки ефективності програм місцевих бюджетів за бюджетними капіталовкладеннями.
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Вважаємо за необхідне проведення додаткової
комплексної оцінки використання капітальних активів
регіону в межах виконання програм бюджетних капіталовкладень.
Першим етапом такої оцінки повинно стати визначення розміру прибутків, які отримує місцевий
бюджет від використання території та нерухомості
в регіоні. Ці прибутки можна розподілити на одноразові та поточні.
Основним джерелами одноразових прибутків, які
направляють на реінвестування, є:
— надходження від продажу (приватизації) існуючих (в тому числі недобудованих) об’єктів комунальної власності;
— надходження від продажу права оренди земельних ділянок та нерухомості комунальної власності;
— надходження від конкурсів (аукціонів), організованих з метою ефективного використання інвестицій.
Основним джерелами поточних прибутків від використання капітальних активів є:
— надходження від землекористувачів у вигляді
плати за землю та орендних платежів;
— надходження орендної плати за користування
нерухомості комунальної власності та іншого комунального майна;
— податок на прибуток комунальних
підприємств.
Враховуючи викладене, показник загальних надходжень від використання капітальних активів регіону
(Дка) можна визначити за формулою:
, де

(4)

До — одноразові прибутки місцевого бюджету;
Дп — поточні прибутки місцевого бюджету;
ПНопосер. — сукупні податкові надходження місцевого бюджету від діяльності підприємств, які використовують комунальну власність;
Нкв — надходження квартирної плати мешканців
жилого фонду комунальної власності та плати за комунальні послуги, які спрямовуються на розширене
відтворення.
Обчислення частини квартирної плати та плати
за комунальні послуги, яка спрямовується на розширене відтворення об’єктів інфраструктури, пропонується здійснювати за допомогою наступної формули:

, де

(5)

Нкв j — розмір плати за вид послуг j, сплаченої за
певний проміжок часу;
α — коефіцієнт, який визначається за формулою:
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,

де

(6)

%відшк — відсоток відшкодування тарифами за
надання послуг собівартості їх надання, виражений за
допомогою коефіцієнту;
р — діюча ставка податку на прибуток для
підприємства-надавача послуг, виражена за допомогою коефіцієнту.
Якщо коефіцієнт α приймає від’ємне значення,
тобто за умов, коли розмір тарифів комунальних послуг не відшкодовує собівартість їх надання, зарахування частини квартирної плати зі знаком мінус до
загальної суми надходжень від використання капітальних активів регіону має сенс тільки у випадку наявності схем бюджетного відшкодування різниці в тарифах та собівартості їх надання за рахунок коштів місцевого бюджету.
У сучасних умовах всеохоплюючої невідповідності тарифів витратам для надання комунальних послуг обчислення такого показника є доцільним для визначення реального навантаження на міські бюджети,
яке створюється внаслідок недоперерахування субвенцій з державного бюджету на відшкодування різниці
в тарифах. Фактично ця сума означає розмір недоотриманих капіталовкладень у розбудову інфраструктури житлово-комунального господарства регіонів.
Обчислення показника загальних надходжень від
використання капітальних активів регіону за декілька
періодів часу створює можливість для оцінювання
ефективності програм капіталовкладень в цілому. Зокрема згідно з методологією, яка існувала за
радянських часів, під час розробки програм на наступні періоди пропонується обчислювати відношення приросту річного обсягу надходжень від використання капітальних активів регіону до загальної суми
бюджетних капіталовкладень, здійснених відповідно
до усіх бюджетних програм або єдиної програми капіталовкладень (при її затвердженні) [7]. Тобто загальну ефективність бюджетних капіталовкладень, здійснених в регіоні, можна обчислювати за формулою:

,

де

(7)

К — загальна сума бюджетних капітальних вкладень, здійснених у об’єкти комунальної власності регіону.
З метою дотримання співставності ефекту із капіталовкладеннями, що його викликали, показник приросту річного обсягу надходжень від використання
капітальних активів регіону може бути помножений
на коефіцієнт інфляції останнього року відповідно до
базисного року порівняння.
Висновки.
Вищеперераховані методи оцінки економічної та со-
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ціальної ефективності конкретних інвестиційних проектів
і методика оцінки загальної економічної ефективності
програм бюджетних капітальних вкладень є потужним
інструментом аналізу для забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень в сфері фінансового забезпечення розвитку регіональної інфраструктури.
Наголосимо на важливості проведення ґрунтовної оцінки соціальної ефективності та приділення їй уваги
на рівні з економічною. Для підтвердження важливості
цього параметру згадаємо „спальні” мікрорайони
більшості міст України. У зв’язку з тим, що оцінка типових проектів у житловому будівництві у певний проміжок часу проводилась лише за єдиним показником
— кошторисною вартістю будівництва 1 кв. метра жилої
площі, більшість проектувальників, прагнучи покращити
цей показник, передбачали в проектах погіршення тих
нормативів, стосовно яких не було чітких стандартів. У
результаті у багатьох проектах покращення показника
кошторисної вартості 1 кв. метра жилої площі було досягнуто за рахунок погіршення цілого ряду інших показників і якості житла в цілому [8]. У результаті на
сьогодні є досить великим відсоток житла типу так званих „хрущовок”, які створюють обличчя українських
міст. Цей результат є нехтуванням показниками соціальної ефективності під час оцінки програм капіталовкладень, які здійснювались у 60-ті рр. ХХ ст. З огляду
на існуючі сьогодні тенденції повернення до типового
житлового будівництва наголосимо на тому, що кожне
управлінське рішення потребує чіткого обґрунтування
меж економії, за якими кількість переходить у якість,
тобто у її погіршення.
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Батіщева С. М. Методологія аналізу ефективності бюджетних капітальних вкладень
У статті описано методологію попередньої та наступної оцінки ефективності капіталовкладень за рахунок бюджетних коштів, а також методологія оцінки
програм бюджетних капітальних вкладень.
Ключові слова: ефективність, капітальні вкладення, бюджет, оцінка програм, критерій.
Батищева С. Н. Методология анализа эффективности бюджетных капитальных вложений
В статье описана методология предварительной и
последующей оценки эффективности капиталовложений за счёт бюджетных средств, а также методология
оценки программ бюджетных капитальных вложений.
Ключевые слова: эффективность, капитальные
вложения, бюджет, оценка программ, критерий.
Batischeva С. M. Methodology of analysis of
efficiency of budgetary capital investments
The article exhibits the methodology of preliminary
and subsequent assessment of budgetary investments
efficiency; it also proposes the methodology of budgetary
investments programs assessment.
Key words: efficiency, capital investment, budget,
program assessment, criteria.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ В УКРАИНЕ
Постановка проблемы. Местные бюджеты,
выступая основным бюджетным фондом местных
органов власти, предназначены для перераспределения финансовых ресурсов между отдельными группами населения, отраслями экономики на уровне
админстративно-территориальных единиц. С помощью
этих бюджетов местные органы власти осуществляют
аккумулирования финансовых ресурсов для решения
комплексных социально-экономических задач на местном уровне.
Местные бюджеты являются основным денежным фондом органов местного самоуправления, способствуют обеспечению финансово самодостаточного развития территорий страны, определяют эффективность влияния местных органов власти на развития экономического потенциала их территорий. В
Украине местные бюджеты являются социально направленными, что обусловлено значительными объёмами распределения финансовых ресурсов на финансирование учреждений образования, здравоохранения,
социальной защиты и социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства при незначительном
уровне финансирования экономических и экологических статей расходов.
Местные бюджеты выступают важным звеном
бюджетной системы государства, с помощью них
определяется результативность финансирования инвестиционных проектов на местном уровне, эффективность функционирования местных органов власти. Теоретические основы местных бюджетов рассматривают ся в работах О. Кириленко [1],
В. Кравченко [2], И. Луниной [3], В. Опарина [4],
К. Павлюк [5], Ю. Пасечника [6], И. Чугунова [7].
Несмотря на значительные научные работы в
области местных финансов, бюджетов, принятия
соответствующих документов в области бюджета и
налогообложения, требуются дальнейшие исследования, направленные на определение сущности местных
бюджетов в условиях трансформации экономики
Украины. Проводимые исследования будут направлены на определения сущности, целей и задач местного
бюджета в условиях осуществления бюджетной децентрализации, создании финансово самостоятельных
местных органов власти.
Постановка задачи. Целью статьи является
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обобщение теоретических взглядов на понимание
сущности местного бюджета, формирование собственного научного подхода по определению сущности, признаков, целей и задач функционирования
местного бюджета в условиях реформирования экономики Украины.
Результаты. Используя эти бюджеты в качестве
основного фонда денежных средств, органы местного самоуправления влияют на производственные и социальные процессы на уровне административно-территориальных единиц Эволюция взглядов советских
и украинских учёных на понимание сущности местных финансов и критический взгляд автора представлено (табл. 1).
Значительный вклад в развитие теории местных
финансов, бюджетов внесли представители российской научной школы экономики. Так, академик Г. Поляк определяет местный бюджет как совокупность
экономических отношений, способствующих территориальному перераспределению национального дохода страны, обеспечивающих создания финансовой
базы местных органов власти [15, с. 34]. Автор раскрывает сущность и роль местных бюджетов только с
позиции формированию и распределению финансовых ресурсов. При этом в современных условиях
бюджеты местных органов власти выступают сложной экономической категорией направленных на развития и регулирования финансового потенциала территорий страны.
В. Матеюк рассматривает местный бюджет, как
к совокупности форм организации бюджетных отношений, посредством которых часть бюджетных ресурсов государства направляется в распоряжение местных органов власти для обеспечения функций управления местным сектором экономики [16, с. 75].
Н. Альвианская рассматривает сущность местных бюджетов только с позиции межбюджетных отношений.
При этом автор не раскрывает экономической природы и роли местного бюджета в современных условиях хозяйствования.
Авторский коллектив под руководством
И. Мацкуляка рассматривают сущность местного бюджетного с позиции развития муниципальных финансов как регулируемой государственным законодательством системы экономических отношений, связанных
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Таблица 1
Систематизация взглядов учёных в понимание сущности местных бюджетов*
Автор

Основной тезис
Критические замечания
1. Период с ко нца XIX ст. до 50-х гг. XX ст.
Н. Ровинский [8]
Местные бюджеты – совокупность задач, поручаемых Н. Ровинский рассматривал бюджет, тольместным органам власти, и совокупность средств, кото- ко с практических позиций как механизм
по формированию доходов и осуществлерыми они располагают для их удовлетворения.
нию расходов.
В. Твердохлебов
Местные бюджеты – способ удовлетворения местных В. Твердохлебов, такж е как и М. Смирнов
[9]
потребностей за счёт доходных источников, предостав- рассматривал только субъективную стороляемых соответствующим местным исполнительным ну бюджета,
комитетам и Советам.
Л. Велихов [10]
Муниципальный бюджет – составление органами Автор в основном рассматривал местный
городского самоуправления и утвержденное в законном бюджет с юридической стороны, не распорядке общее предположительное исчисление, в при- крывая значения бюджета в решении эконятой денежной единице, предстоящих в определённый номических задач на государственном
уровне.
период времени.
2. Период с начала 50-х гг. XX ст. до 1991 г. XX ст.
И. Злобин [11]
Местные бюджеты – совокупность экономических Автор рассматривает сущность местного
отношений, обеспечивающих в плановом порядке фи- бюджета с позиции плановой экономики.
нансовую базу местных Советов по развитию, главным При этом в условиях рынка местные бюджеты направлены на решения более сложобразом, отраслей хозяйства.
ных задач.
М. Васильева [12] Местные бюджеты – обусловленная административ- М. Васильева наиболее точно характерино-территориальным делением и бюджетным устрой- зует предназначение местного бюджета.
ством государства часть экономических отношений в Однако даже у неё местный бюджет не
обществе, связанных с формированием, распределени- ориентирован на решения стратегических
ем и использованием фондов денежных средств, пред- задач
на
уровне
административноназначенных на цели социально-экономического раз- территориальных единиц, а направлен на
вития и удовлетворения общественных потребностей.
решение тактически задач.
Н. Белькович,
Местные бюджеты выступают
финансово- Авторы рассматривают местные бюджеты,
В. Шаврин
материальной базой для политической, культурной только с позиции формирования матери[13]
и хозяйственной деятельности местных Советов и альной базы для удовлетворения потребнобазо й для развертывания со ветской демократии.
стей местных властей.
С. Качало в [14]
Местные бюджеты составляют базу местных Со- С. Качал ов ограничивает предназначение
вето в депутатов трудящихся и призваны удовле- местных бюджетов в регулировании социтворять потребности хозяйственного и культурного ально-экономических процессов на местстроительства на местах.
ном уровне.
3. Период с 1991 г. по настоящее время
К. Павлюк [5]
Местные бюджеты – это фонды финансовых ресурсов, Авторы раскрывают сущность местного
предназначены для реализации задач и функций возла- бюджета, только с позиции его материальгаемых на органы самоуправления.
ной значимости.
О. Кириленко [1]
Местные бюджеты отображают политику органов О.П. Кириленко рассматривает субъективместного самоуправления, являются финансовым пла- ную сторону местного бюдж ета. При этом,
нов определённой территории, в котором отображаются не раскрывает его экономическую природу
наиболее важные задачи местной власти и ожидаемые и социальную направленность.
результаты деятельности.
В. Кравченко [2]
Местный бюджет, во -первых, это правовой акт, в Автор рассматривает сущность местного
соответствии с которым исполнительные органы бюджета лишь с позиции права, материвласти получают легитимное право на распоряже- альной сущности. При этом местный бюдние определённым фондами денежных средств, во- жет в условиях развития экономики
вторых, план (смета) доходов и расходов соответст- Украины направлен на решения более комвующего местного органа власти, в-третьих, это плексных и сложных задач на местном
экономическая категория.
уровне.
Ю. Пасечник [6]
Местные бюджеты – это форма существования реаль- Также как и предшественники ограничиваных, объективно обусловленных распределительных ет многогранность и сложность понятия
отношений, которые выполняют специфическое пред- местных бюджетов. Автор не раскрывает
назначение – удовлетворения потребностей в финансо- стратегической роли местных бюджетов в
вых ресурсах как общества в целом, так и отдельных условиях
трансформации
экономики
Украины.
административных единиц.
*Составлено автором на основе изучения научной литературы
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Рис. 1. Социально-экономические и специфические признаки местных бюджетов (Составлено автором)

И. В. Усков
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Рис 2. Стратегические и тактические задачи местных бюджетов в условиях трансформации экономики Украины
(Составлено автором)

с аккумулированием определенной части стоимости
национального дохода посредством её перераспределения и соответствующего использования данных финансовых средств с учётом функций и полномочий,
делегированных вышестоящим уровнем бюджетной
системы, возложенных на муниципальные органы
самоуправления [17, c. 110].
Авторы раскрывают сущность местного бюджета исключительно как денежного фонда, в который
аккумулируются и из которого перераспределяются
бюджетные средства, тем самым ограничивая его стимулирующую роль.
Сущность местных бюджетов, раскрытая авторами, отражает только их субъективную сторону. В
реальных условиях развития рыночной экономики

местные бюджеты направлены на регулирования социально-экономических процессов на уровне административно-территориальных единиц. Анализ взглядов учёных на понимании сущности местных бюджетов, позволило автору определить их как сложную
экономическую категорию.
Местные бюджеты это сложная многоаспетная
категория, которая включает: а) с позиции финансов — это фонд денежных средств, способствующий аккумулированию финансовых ресурсов и их
распределения для исполнения функций и задач
местными органами власти; б) с правовых позиций
— это юридически оформленный документ на основании, которого осуществляется бюджетный процесс на местном уровне; с позиции экономической
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теории — экономические отношения, возникающие
между местными органами власти с субъектами хозяйствования, домашними хозяйствами, с целью
формирования и использования фондов денежных
средств для обеспечения развития экономики муниципальных образований и удовлетворения социальных потребностей проживающего там населения;
с позиции организации и управления — это основной инструмент по осуществлению государственной бюджетной политике на местном уровне, обеспечения социально-экономического развития и финансовой стабильности; д) с политических позиций
— это документ в котором реализуются интересы
политических партий, государственных и местных
органов власти.
Местные бюджеты, во-первых, являются материальной основой органов местного самоуправления, во-вторых, направлены на регулирования и стимулирования развития социально-экономического
развития территорий. В-третьих, являются основным
финансовым документом местных органов власти.
Через местные бюджеты обеспечивается финансовая
безопасность и стабильность на местном уровне, эффективное управление внутренними и внешними местными займами, оценка финансового положения и
качества управления финансами, результативности деятельности органов местного самоуправления. Для
системы местных бюджетов характерны определенные социально-экономические и специфические признаки (рис. 1).
В условиях трансформации экономики Украины
местные бюджеты призваны обеспечить полноценное
и эффективное финансирование социальных проектов,
связанных со строительством жилья для граждан страны, поддержанием и вводом в эксплуатацию государственных медицинских учреждений, социальнокультурных учреждений. Считаем, что местные бюджеты в современных условиях развития экономики
Украине должны быть направлены на решение следующих задач (рис. 2).
Стратегическая цель местных бюджетов состоит в своевременном и эффективном финансирование социально-экономических проектов и программ на местном уровне. Реализация стратегической цели достигается в результате решения следующих задач.
1. Реализация государственной бюджетной политике на местном уровне. Эта задача предполагает проведения эффективной и обоснованной бюджетной политике, связанной с увеличением доходных возможностей, оптимизацией расходных полномочий, уменьшением межбюджетных трансферЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

тов на уровне административно-территориальных
единиц.
2. Регулирование темпов и пропорций социально-экономического развития территориальных образований, предусматривает использования бюджета как
основного инструмента по осуществлению финансирования и поддержки приоритетных отраслей экономики, предпринимательских структур, социальной инфраструктуры на местном уровне.
3. Обеспечение финансовой стабильности и безопасности местных органов власти. Эта задача предполагает использования бюджета как основного инструмента по обеспечению необходимыми финансовыми ресурсами местных органов власти, с целью
исполнения возложенных на них социально-экономических функций и задач.
4. Регулирование внешних и внутренних заимствований на местном уровне. Благодаря местным бюджетам органы местного самоуправления
осуществляют контроль над эффективным формированием и погашением внутренних и внешних заимствований.
Выводы
Определенная сущность местного бюджета, выделенные его признаки, цели, задачи позволяют раскрыть всю его сложность и многогранность в регулировании и стимулировании социально-экономического развития административно-территориальных образований. В условиях трансформации экономики Украины, выделенные автором признаки, цели, направления воздействия местных бюджетов должны лечь в
основу построения новой концепции развития системы местных финансов.
Дальнейшие научные исследования должны быть
направлены на определение функций, принципов, разработки эффективного механизма формирования и
исполнения местных бюджетов в условиях развития
экономического потенциала территорий страны, повышения социальных стандартов уровня жизни населения во всех регионах страны.
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Усков І. В. Теоретичні основи розвитку системи місцевих фінансів в Україні
У статті визначається сутність і основні ознаки
системи місцевих бюджетів в умовах трансформації
економіки України. Виділяються тактичні і стратегічні
цілі і завдання місцевих бюджетів в умовах розвитку
економічного потенціалу територій країни.
Ключові слова: місцеві бюджети, фінансові ресурси, місцеві фінанси, міжбюджетні взаємини, бюджетна система.
Усков И. В. Теоретические основы развития
системы местных финансов в Украине
В статье определяется сущность и основные признаки системы местных бюджетов в условиях трансформации экономики Украины. Выделяются тактические и стратегические цели и задачи местных бюджетов в условиях развития экономического потенциала
территорий страны.
Ключевые слова: местные бюджеты, финансовые
ресурсы, местные финансы, межбюджетные отношения, бюджетная система.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
В ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ
Справедливая стоимость, по мнению Т. Мальковой, называется „стоимость по которой независимые
и информированные стороны могут приобрести активы или погасить обязательства” [8, с. 22]. Она выделяет пять условий, при которых можно использовать
справедливую стоимость: наличие активного рынка,
доступность информации о ценах, осведомленность и
независимость сторон сделки, компетентный маркетинг, возможное подтверждение независимым профессиональным оценщиком.
При наличии активного рынка в качестве справедливой стоимости принимается справедливая цена,
при его отсутствии — субъективные оценки, предполагающие профессиональное суждение оценщика. Но
рыночная цена не является справедливой стоимостью
так как: 1 — любой рынок не совершенен, 2 — даже
при наличии совершенного рынка достоверная оценка экономической ценности невозможна, так как подобная оценка предполагается в отношении конкретных активов, абсолютно точных аналогов которых невозможно найти.
Главным недостатком справедливой стоимости
является ее субъективизм, отсутствие единого подхода к ее определению.
Для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности применяются разные виды оценок, что
обусловлено разными задачами. Цель оценки заданной объекта, как отмечает Н. Карзаева, определяется
тем свойством, которое необходимо оценить.
Справедливая оценка — это стоимость предмета
на момент составления баланса. Следовательно, отражение финансового положения и финансового результата, которые основаны на справедливой стоимости, перестают зависеть исключительно от деятельности компании, как например, при оценке по себестоимости, и включают в себя изменения самого рынка.
Под справедливой стоимостью понимается „сумма денежных средств, достаточная для приобретения
актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами” (п. 8 Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 39).
Срок продажи может варьироваться в зависимости от рыночных условий, но он должен быть досЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

таточным для того, чтобы необходимое количество потенциальных покупателей обратило внимание на данное предложение.
Наилучшим способом определения справедливой стоимости, как правило, являются действующие
цены на активном рынке аналогичного имущества,
расположенного на той же территории, находящегося
в том же состоянии, и на которое распространяются
схожие условия договоров. Активным называется
рынок, на котором одновременно выполняются следующие условия: объекты сделок на рынке являются
однородными; в любой момент времени можно найти
желающих совершить сделку покупателей и продавцов; информация о ценах является доступной для населения.
При отсутствии действующих цен на активном
рынке для определения справедливой стоимости необходимо проанализировать действующие цены на активном рынке имущества иного характера, в другом
состоянии или на другой территории, скорректированные с учетом имеющихся различий.
Дополним мнения ученых-экономистов о недостатках традиционного метода справедливой стоимости и сформулируем их перечень:
— отсутствие дополнительной стоимости, создаваемой комплексом имущества, например формирования комплекса объектов недвижимости, расположенных на различных территориях;
— отсутствие учета синергетического эффекта в
результате совместного использования основных
средств и прочих активов, например обеспеченности
их сырьем;
— минимальное использование качественных
характеристик потребительских свойств продукции;
— отсутствие учета справедливой стоимости в
вопросах оценки имущества.
Справедливая стоимость оказалась достаточно
удобным инструментом и для расширения состава
балансовых статей. То, что не позволяла историческая оценка — отражение не оплаченных или не полученных активов — легко решается путем присвоения
им справедливой стоимости. При этом сама справедливая стоимость не есть единообразная величина, это
скорее характеристика способа измерения как наиболее правильного.
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Справедливая стоимость постепенно вытесняет
стоимость историческую. Справедливая оценка — это
стоимость предмета на момент составления баланса.
Следовательно, отражение финансового положения и
финансового результата, которые основаны на справедливой стоимости, перестают зависеть исключительно от деятельности предприятия, как например, при
оценке по себестоимости, и включают в себя изменения самого рынка. Тем самым утрачивается историчность учета. Именно поэтому разработка единой методики оценки биологических активов является актуальной в настоящее время.
Наилучшей оценкой справедливой стоимости
служит рыночная стоимость на активном немонополизированном рынке, если же последний по какимлибо причинам отсутствует, то в качестве оценки принимается дисконтированный доход от этого актива;
если же и доходность не может быть надежно измерена, то справедливой стоимостью служит стоимость
восстановительная. Рыночные оценки основаны на
текущих ценах на данные или аналогичные средства;
если в настоящее время на рынке нет сделок с подобными активами, то для оценки могут применяться цены
наиболее близких по времени сделок с ними. Оценки
дохода основаны на ожидаемом в течение предполагаемого срока службы актива дисконтированном (по
применимому в данном случае проценту) поступлении денежных средств от его эксплуатации. Оценки
восстановительной стоимости определяются текущими ценами на средства аналогичного возраста и эксплуатационных параметров с учетом морального и
физического износа.
Механизм оценки по справедливой стоимости
легче всего проиллюстрировать на примере биологических активов, такого же нового понятия в бухгалтерии, как и сама справедливая стоимость. К биологическим активам относятся животные и растения, используемые в сельскохозяйственной деятельности. В
соответствии с МСФО под сельскохозяйственной деятель-ностью понимается управление биотрансформацией биологических активов в целях реализации, получения сельскохозяйственной продукции или производства дополнительных биологических активов (п.
1 МСФО (IAS) 41).
Для определения справедливой стоимости биологических активов необходимо сгруппировать их по
основным характеристикам, например по возрасту или
качеству, выбираемым среди тех, которые используются на данном рынке в качестве основы ценообразования.
Биологические активы — это растения и животные, применяемые для сельскохозяйственной деятельности, т.е. выращиваемые на продажу, замену

или для увеличения их численности с целью получения сельскохозяйственной продукции в настоящем
и будущем. Они могут многократно или, наоборот,
только разово использоваться для сбора сельскохозяйственной продукции (в последнем случае они
исчезают, превращаясь в сельскохозяйственную продукцию). Животные и растения, не применяемые в
сельскохозяйственной деятельности, к биологическим активам не относятся.
Расчеты справедливой стоимости предполагают
обязательное уменьшение рыночной цены на сумму
транспортных и прочих расходов, которые необходимо понести для доставки биологического актива или
сельхозпродукции на данный рынок.
Биологические активы на каждую отчетную дату
оцениваются по справедливой стоимости, изменение
которой полностью зачисляется в доходы.
В случае если организация заключает договоры,
предусматривающие продажу биологических активов
или сельскохозяйственной продукции в определенный
день в будущем, то цены по таким сделкам не должны автоматически рассматриваться в качестве справедливой стоимости проданных активов, так как цена
сделки может не соответствовать текущей конъюнктуре, на которой основана справедливая стоимость.
МСФО (IAS) 41 основан на предположении о
том, что справедливая стоимость сельскохозяйственной продукции всегда может быть определена в момент ее сбора, тогда как справедливая стоимость биологических активов не всегда может быть установлена с достаточной степенью достоверности. В последнем случае биологические активы подлежат оценке
по себестоимости за вычетом амортизации и убытков
от обесценения до тех пор, пока не появится возможность достоверного определения справедливой стоимости.
Оценка биологических активов подлежит постоянному пересмотру по справедливой стоимости, исходя из их состояния, которое меняется вследствие
биотрансформации (например, привес скота, перевод
молодняка в основное стадо). Изменение справедливой стоимости, уменьшенное на величину предполагаемых сбытовых расходов, подлежит отражению на
счете прибылей и убытков.
Анализ использования справедливой стоимости
в современном учете позволяет установить ее следующие основные черты:
— сфера применения справедливой стоимости
ограничена. Она применяется только к строго определенному имуществу (инвестиционной собственности,
биологическим активам, части финансовых инструментов, активам, выбытие которых предполагается)
или операциям (объединение бизнеса, переоценка
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основных средств, безвозмездное получение ценностей и т. п.). Большинство фактов хозяйственной жизни
оценивается по исторической стоимости;
— порядок учета фактов хозяйственной жизни
по справедливой стоимости различен для активов и
операций. Переоценка активов, учитываемых по справедливой стоимости, относится на финансовые результаты, а операции в оценке по справедливой стоимости капитализируются. Так, изменение справедливой
стоимости биологических активов относится на прибыли и убытки, а переоценка основных средств — на
статьи капитала;
— способ оценки справедливой стоимости зависит от вида актива и возможности измерения его
стоимости. Справедливая стоимость всегда, когда
можно, оценивается по ценам активного немонополизированного рынка, на котором продавец и покупатель действуют без посредников, обладают всей
полнотой информации и не могут влиять на цены.
Если рыночная оценка невозможна, то справедливая стоимость принимается равной дисконтированному доходу от использования данного актива в течение срока его службы. Наконец, если и подоходная оценка оказывается невозможной, то в качестве
оценки справедливой стоимости принимается восстановительная стоимость. В тех исключительно редких случаях, когда все перечисленные методы не
позволяют надежно оценить справедливую стоимость, факты хозяйственной жизни оцениваются по
исторической стоимости.
Все рассмотренные методы достаточно условны,
и их многообразие свидетельствует лишь о том, что
традиционная бухгалтерская оценка активов, как и
других фактов хозяйственной жизни, не отражает их
реальную стоимость, которая оказывается вещью в
себе, но представляет собой лишь определенный измеритель, позволяющий исчислить номинальное имущество и результат деятельности организации.
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ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ
Існує багато причин для вивчення податків. Податки забезпечують акумуляцію ресурсів, необхідних
для виконання функцій держави. Оподаткування громадян є життєво необхідним методом для фінансування такої активності як забезпечення оборони держави,
охорони суспільного порядку, формування і контроль
над виконання законодавства, держаного управління на
різних рівнях. Крім того, воно забезпечує кошти для
реалізації багатьох важливих соціальних програм, а саме:
державні послуги щодо охорони здоров’я, освіти і соціального захисту тощо. Також, оподаткування є
одним із можливих інструментів за допомогою якого
забезпечується соціальний перерозподіл прибутків.
Вивчення оподаткування потребує не лише
фіксації різноманітних фактів щодо функціонування
податків, а також теоретичного усвідомлення, яке потребує формування систематизованого знання про
структурні характеристики, закономірності функціонування і тенденції розвитку податкової системи.
Велика кількість сучасних вітчизняних науковців
докладає значних зусиль щодо розвитку теорії оподаткування. Дослідженню теоретичних і практичних
аспектів становлення податкової системи присвячені
роботи А. Соколовської [1-2]. Аналіз мотиваційних
аспектів оподаткування, а також сучасних проблем податкової політики і пропозиції щодо їх вирішення представлено у наукових роботах Ю. Іванова, О. Тищенка,
О. Єськова. [3-4]. Науковий доробок В. Вишневського містить вагомі результати щодо дослідження впливу податків на господарські процеси [5-6]. Зазначимо, що роботи зазначених науковців, як і переважна
більшість наукових робіт у цій сфері, виходить із методологічних засновків неокласичної теорії. Разом із
тим еволюція економічної науки призвела до появи
теорії суспільного вибору, яка вдало доповнює неокласичну теорію і має значний потенціал щодо пояснення економічних фактів у сфері публічного сектору
економіки. У цьому контексті заслуговує на увагу
робота А. Крисоватого [7] щодо можливостей ефективного застосування методичного підходу теорії
суспільного вибору. Проте значна кількість результатів
досліджень податкових аспектів у межах теорії
суспільного вибору недостатньо використовується для
досліджень вітчизняної податкової системи, визначення
перспектив її подальшого розвитку.
Отже, мета нашої роботи полягає в узагальненні

здобутків теорії суспільного вибору щодо пояснення
еволюції податкової системи, а також їх застосуванні
до аналізу податкової реформи в Україні.
Суспільні блага є такими благами, які за умови
їх виробництва стають доступними для всіх громадян,
незалежно від того чи платить конкретний їх споживач, чи ні. Вони мають дві суттєві властивості:
1) неможливість або надзвичайно високі витрати усунення від споживання тих громадян, які не платять за споживання суспільного блага;
2) неконкурентоспроможність у споживанні, яка
проявляється у тому, що обсяг суспільного блага є
однаковим для всіх споживачів незалежно від їх
кількості.
Наведені властивості створюють стимули до ухилення від плати за споживання суспільних благ, тобто
так званої „проблеми безбілетника”. При цьому такий
спосіб поведінки перетворюється на загальний, і потреба у суспільному благові не може бути задоволена
ринком. Виробництво суспільних благ розглядається
як провал ринку. Держава береться забезпечити громадян суспільними благами. При цьому вона використовує своє легітимне право до примусу з метою акумуляції необхідних фінансових ресурсів, що і має прояв
у оподаткуванні. Постає питання стосовно того, які
саме і в якому обсязі виробляти суспільні блага, яким
чином організувати їх фінансування. У демократичній
державі відповіді на ці складні питання формуються в
результаті перебігу політичного процесу. Політичний
процес є необхідним для реалізації суспільного вибору, а відтак теорія суспільного вибору ставить задачу
показати, яким чином поведінка і взаємодія індивідів,
які в межах політичного процесу відіграють ролі виборців, політиків, бюрократів, визначають рішення
щодо суспільних благ. Основним засновком теорії
суспільного вибору постає методологічний індивідуалізм, який вимагає, виходити з того, що кожен суб’єкт
політичного процесу, приймаючи будь-яке рішення
щодо суспільних благ, виходить із власних інтересів,
прагне досягнення власних цілей, які сприяють зростанню його добробуту. Це призводить до розуміння
„політики без романтики”, до усунення „соціальної
містики, відповідно до якої за допомогою певної державної політики можна прийти до якогось трансцендентного „суспільного блага” [8, с. 419].
Аналіз податкових систем різних країн світу при-
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водить до висновку, що, не зважаючи на певні варіації, вони в цілому є досить схожими. Податки визначаються по відношенню до декількох основних баз
оподаткування, а саме: індивідуальні прибутки, корпоративний прибуток і власність. Кожний податок має
структуру податкових ставок, яка може бути простою
або більш складною. Крім того, існують особливості
справляння податку, які проявляються в різних підходах до визначення бази оподаткування і можуть застосовувати різні ставки податку до різних складових
бази оподаткування.
Згідно з теорією суспільного вибору, існуючі податкові системи є результатом рішень прийнятих у процесі суспільного вибору. Значну увагу дослідженню оподаткування приділив один із фундаторів теорії суспільного вибору, лауреат Нобелівської премії Джеймс Б’юкенен. У його спільній роботі з Джеффрі Бреннаном [9]
стверджується, що прийняття посилки методологічного
індивідуалізму щодо державних урядовців призводить
до того, що прийняття рішень пов’язаних із оподаткуванням базуються не на максимізації функції загального
суспільного добробуту з урахуванням принципів економічної ефективності і соціальної справедливості, а на
максимізації податкових надходжень. Найбільш адекватною моделлю держави знову постає образ чудовиськаЛевіафана, який прагне якомога більше податків зібрати
зі своїх підданих. Дж. Бреннан і Дж. М. Б’юкенен не
дають прямих відповідей на те, яким же чином формуються особливості структури податкових систем. Проте
з прийнятих ними засновків і зроблених узагальнень
цілком логічно слідує, що структура податкових ставок,
встановлення баз оподаткування, а також групування
платників податків, здійснюється державними посадовцями задля того, щоб максимізувати загальну величину
податків, запобігти їх мінімізації.
Подальший розвиток податкових аспектів теорії
суспільного вибору представлений науковими результатами Вальтера Хеттіча і Стенлі Вайнера [10-11]. Дослідження дій уряду призвели до того, що більш реалістичною виявилася не мета максимізації податкових
надходжень, а мета максимізації очікуваної підтримки
на наступних виборах. Зауважимо, що така думка
досить часто висловлювалася в теорії суспільного
вибору починаючи з класичних робіт Е. Даунса, але у
роботах В. Хеттіча і С. Вайнера ця теза набула необхідного формалізованого вигляду, а результати аналізу
відповідних моделей дозволили зробити важливі висновки щодо оптимальних характеристик податкової
системи і фактичних закономірностей її розвитку.
Підтримка виборцем діючого уряду прямо залежить від тих вигід, які він одержує від споживання суспільних благ, що забезпечуються урядом. Разом з тим
необхідність сплати податків призводить до зменшення
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добробуту виборця, а відтак зменшує його підтримку
уряду. Таким чином, підтримка виборцем уряду визначається різницею між вигодами і втратами виборця
зумовленими функціонуванням уряду, у формалізованому вигляді вона описується такою функцією:

f i = f i (G , Ti ) = bi (G ) - c i (Ti ),

(1)

де fi — підтримка уряду і-м виборцем;
G — обсяг фінансування суспільних благ урядом;
bi(G) — політична підтримка і-м виборцем уряду, що формується внаслідок споживання ним суспільних благ, що фінансує уряд;
Ті — податкові платежі і-ого виборця;
ci(Ti) — втрати політичної підтримки уряду і-м
виборцем внаслідок його оподаткування.
Рівень податкових платежів, визначається як добуток податкової ставки встановленої для і-го виборця (ti) на його базу оподаткування (Ві). При цьому необхідно враховувати, що зміна податкової ставки призводить до зміни бази оподаткування, тобто Ві= Ві(ti),
що обумовлюється ефектом заміщення або переходом
до тіньової економіки, тобто:

Ti = t i × Bi = t i × Bi (t i ).

(2)

Отже, для того, щоб максимізувати підтримку
виборців, уряду доцільно встановити такий рівень прибутків і такі податкові ставки, які будуть відповідати
оптимальному розв’язку наступної економіко-математичної моделі:
N

N

N

i =1

i =1

i =1

F = å f i = å f i (G , Ti ) = å (bi (G ) - c i (Ti )) ® max,

(3)

N

G - å Ti = 0
i =1

де N — кількість виборців-платників податків в
економіці.
Модель (3) відображає оптимізацію нелінійної
функції F — загальної підтримки уряду виборцями,
при заданому обмеженні, яке є бюджетним обмеженням для уряду. Для того, щоб знайти розв’язок необхідно побудувати функцію Лагранжа (L):
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N

N

N

i =1

i =1

i =1

L = F + l (G - å Ti ) = å (bi (G ) - c i (Ti )) - l (G - å Ti ) ® max,

(4)

і прирівняти всі її частинні похідні до нуля:
ì
ï¶ L
= å ¶L
-l = 0
¶G
ï ¶G
ï¶ L
¶c
¶T
í ¶t = - i ¶ t + l i ¶ t = 0 ,
i
i
i
ï
N
ï¶ L
ï ¶l = G - å Ti = 0
i =1
î

З системи (5) видно, що:

i = 1,2,..., N

(5)
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¶t i

= - ¶c i

= l = const ,
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i = 1,2,..., N .

=0Þ

¶Ti

¶t i
¶t i

= ¶c i

¶Ti

=

(6)

Саме це і дало підстави В. Хеттічу і С. Вайнеру
стверджувати, що оптимальна податкова система з
погляду уряду вимагає встановлення таких податкових ставок, за яких граничні втрати політичної підтримки урядом при стягненні додаткової грошової одиниці
податку є однаковими для всіх виборців-платників податків. При цьому для досягнення максимальної
підтримки уряду слід встановити індивідуальну податкову ставку для кожного-виборця. Урахування того,
що фактично існує не один вид оподатковуваної діяльності, а досить багато, не змінює умову побудови оптимальної з погляду політики податкової системи, але
передбачає щоб спеціальні ставки встановлювалися
для кожного виду оподатковуваної діяльності кожного виборця-платника податків [10]. Отже, для того щоб
одержувати максимальну політичну підтримку, політичній партії, яка знаходиться при владі, необхідно
створити надзвичайно складну податкову систему,
окремо адаптовану до кожного виборця.
У дійсності, одначе, податкові системи не характеризуються таким рівнем складності. Причина цього
полягає у тому, що індивідуальний підхід до кожного
платника податків хоча і максимізує політичну підтримку партії, яка при владі, але пов’язаний із максимальними витратами на адміністрування податків. В існуючих податкових системах платники податків розмежовуються на певні групи. Крім того, види діяльності
також зазвичай групуються на основі їх схожості або
пов’язаності. Групування платників податків і видів
діяльності призводить до певних втрат політичної
підтримки. Ці втрати виникають від того, що в одну й
ту саму групу можуть потрапити відносно різні види
діяльності і платники податків, і ті що знаходяться у
крайніх квантилях будуть проти застосування однакової для цієї групи податкової ставки. Уряд може вирішити прийняти такі втрати політичної підтримки для
того щоб зменшити витрати на адміністрування. Економія на витратах на адміністрування податків дозволяє уряду збільшити фінансування виробництва суспільних благ. Оскільки платники податків є водночас і
споживачами суспільних благ, то збільшення їх обсягу дає підстави уряду сподіватися на певне зростання
їх політичної підтримки.
Отже, перед урядом постає проблема визначення балансу між граничними втратами підтримки внаслідок групування і граничним зростанням підтримки

через використання додаткових ресурсів для збільшення суспільних благ, які раніше йшли на адміністрування. Досягнення цієї мети вимагає того, щоб уряд
встановлював оптимальну з погляду політики диференціацію платників податків і видів діяльності. Як результат, існування витрат пов’язаних із адмініструванням призводить до зменшення ступеню складності податкової системи у порівнянні з тим, на який можна
було очікувати за базовою моделлю В. Хеттіча і
С. Вайнера.
Зауважимо, що в тому випадку, коли використовується єдина податкова ставка, як правило, законодавство передбачає застосування певних спеціальних
умов (special provision). До таких спеціальних умов
можна віднести і певні передбачені законодавством
вирахування із бази оподаткування або нарахованої
суми податку, і податкові пільги або спеціальні податкові режими. Упровадження таких спеціальних податкових умов сприяє підвищенню політичної підтримки
уряду від тих платників податків, які одержують від
цього додаткові вигоди. У багатьох випадках впровадження спеціальних податкових умов здійснюється
під впливом груп з особливими інтересами. Проте, з
іншого боку, це призводить до ускладнення податкової системи і зростання витрат на адміністрування податків. Отже, перед урядом знову ж таки постає проблема пошуку компромісу під час вирішення питання
щодо доцільності впровадження і оптимальної кількості
спеціальних податкових умов.
Наприкінці 2010 р. було прийнято Податковий
кодекс України [12]. Цей документ не лише об’єднав
законодавчі акти, які регламентували справляння податків в державі, але й призвів до скасування певних податків і зборів, змін податкових ставок за
найбільш важливими, бюджетоутворюючими загальнодержавними податками. Отже, прийняття Податкового кодексу знаменує проведення в державі податкової реформи. Основною метою податкової реформи в Україні стало зменшення податкових ставок при розширенні бази оподаткування. Така філософія податкових реформ не є українською новацію,
а в цілому достатньо ефективно використовувалася
у багатьох країнах світу, у тому числі і США. Заслуговує на увагу те, що розширення бази оподаткування забезпечується через усунення значної кількості
пільг і руйнацію схем ухилення від оподаткування.
Саме для вирішення останньої задачі значно розширені права й інструменти контролю для органів податкової адміністрації, а також передбачуване реформування спрощеної системи оподаткування.
Найбільш болючими виявилися спроби реформування спрощеної системи оподаткування. Проектом Податкового кодексу було запропоновано залишити

126

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

О. В. Гурнак
можливість використання спрощеної систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва виключно для фізичних осіб — підприємців.
При цьому більш жорсткими стали б умови використання спрощеної системи оподаткування. Так, максимальний обсяг річного доходу було зменшено від
500 тис. грн. до 300 тис. грн., а кількість найманих
працівників — від 10 до 2 осіб. Використання альтернативних систем оподаткування для юридичних
осіб скасовувалося. Підґрунтям для таких пропозицій
уряду стали висновки щодо значних масштабів використання спрощеної системи оподаткування для
формування схем мінімізації і ухилення від оподаткування. Непрямим підтвердженням цього, а також і
свідченням фіскальної неефективності спрощеної системи є те, що „з кожним роком реальні прибутки
бюджету від єдиного податку падають, хоча номінально мають висхідну тенденцію… за відомостями
2009 р. сектор економіки, де працює 13% працездатного населення, формує лише 1,2% прибутку зведеного бюджету” [13, с. 90].
Очевидно, що уряд розумів, що такі дії призведуть до певних протестів і до зменшення політичної
підтримки. Разом з тим, перед урядом стоять невідкладні задачі: збільшити прибутки бюджету, подолати значний бюджетний дефіцит і забезпечити виробництво необхідних суспільних благ, що, у свою
чергу, влучае і підвищення рівня прибутків працівників соціальної сфери. Без вирішення цих задач
рівень політичної підтримки діючої влади буде неминуче знижуватися. Отже, у термінах теорії суспільного вибору, можна сказати, що для уряду маржинальне зростання політичної підтримки внаслідок
збільшення податкових надходжень перевищувало
маржинальні втрати підтримки від реформування
спрощеної системи оподаткування.
Розвиток подій виявився дещо неочікуваним,
оскільки протест „спрощенців” прийняв досить радикальні форми, відбулися мітинги спочатку на
місцях, а потім і в столиці. Позицію протестуючих
підтримали певні громадські об’єднання, у тому
числі Українська спілка промисловців і підприємців
(УСПП), а також окремі опозиційні політичні партії.
Фактично співвідношення між маржинальними
збільшенням і втратами політичної підтримки виявилося протилежним, ніж очікуване урядом. За
ініціативи Президента України глава 1 розділу XIV
„Спеціальні податкові режими”, яка передбачала
уніфікацію спрощеної системи оподаткування
суб’єктів господарювання з відміною сплати фіксованого податку, з Податкового кодексу вилучена, і
з 1 січня 2011 р. до внесення змін до зазначеного
розділу Податкового кодексу України в частині опоЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

даткування суб’єктів малого підприємництва застосовується Указ Президента України від 03.07.98 р.
№727/98 „Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу від 28.06.99р. №746/99).
Виходячи з розглянутих вище положень теорії
суспільного вибору, можна зробити висновок, що
навіть якщо б не реалізувався такий сценарій розгортання подій, поновлення спрощеної системи оподаткування стало б питанням часу. „Відродження”
спрощеної альтернативної системи оподаткування
перетворилось би на „приховану карту”, яку б можна
було використовувати для збільшення політичної
підтримки на майбутніх виборах. Встановлення диференціації в оподаткуванні характеризується неминучістю, оскільки дійсно призводить до зростання
політичної підтримки. Разом з тим, у контексті вирішення задачі реформування спрощеної системи
оподаткування, яка зараз залишається досить актуальною для уряду, доцільно дійсно перекрити лазівки для її використання для ухилення від податків,
але й дати можливість більш менш стабільної роботи малому бізнесу. При цьому, досліджуючи питання впливу спеціальних податкових режимів на регулювання розвитку економіки, вірно зауважує
В. Ляшенко, що повчальним є не лише позитивний,
але і негативний закордонний досвід, який дозволяє
навчатися на чужих помилках [14, с. 478].
Висновки. Події навколо прийняття Податкового
кодексу відобразили єдність політичного процесу і
розвитку суспільних фінансів, і стали певним прикладом, що підтверджує висновки теорії суспільного вибору щодо податкових відносин. Певні спрощення в
одній площині податкової політики можуть призвести
до більшої складності в іншій. Отже, податкові аспекти теорії суспільного вибору мають значну наукову
цінність щодо поясненні розвитку податкової системи, і їх доцільно враховувати під час розробки більш
повної моделі еволюції податкових систем.
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ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ МАШИНОБУДІВНОГО
ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ
Актуальність та мета дослідження. На нинішньому етапі розвитку суспільства та економіки необхідно приймати до уваги той факт, що для підприємства
в цілому та для машинобудівного підприємства зокрема не може існувати постійних сталих умов для економічного розвитку. Час від часу виникають ситуації, що
призводять до створення чинників, які виводять підприємство зі стану рівноваги. Причому такі ситуації мають
непостійний, стохастичний характер. Таке явище в економічній думці отримало назву турбулентність. Вперше
це поняття було введено головою міністерства фінансів
США Аланом Грінспеном у праці “The Age of
Turbulence” [1], для того, щоб описати нестабільність
економічної та політичної ситуації наприкінці 1980-х на
початку 1990-х рр. Саме поняття „турбулентність” тісно
пов’язане з теорією хаосу та по суті є перенесенням
фізичних теорій в економічну думку. Філіп Котлер визначає турбулентність як ситуацію, яка приводить до зростання ризику та невизначеності [2]. Найбільш повно
турбулентність визначає словник QFinance: „непередбачувані та швидкі зміни у внутрішньому або зовнішньому середовищі організації, а також в економіці в цілому, які впливають на ефективність ведення бізнесу та її
продуктивність; наприкінці 20 століття причинами турбулентності вважали швидке зростання у галузі технологій та глобалізацію, а також часті випадки злиття та
реструктуризації підприємств” [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Підприємство в умовах турбулентної економіки розглядається у працях Котлера, проте не існує чітких вказівок щодо формування стратегії підприємства в таких умовах. Завданням дослідження є вироблення
моделі поведінки машинобудівного підприємства в
умовах турбулентної економіки.
Постановка цілі дослідження. Завданням
підприємства в умовах турбулентності є не просто
уникнення негативних наслідків турбулентності, а й
створення системи управління, що дозволяє підприємству ефективно діяти та розвиватися за нестабільної
економічної ситуації.
Основою діяльності машинобудівного підприємства мають бути значні інвестиції у науково-дослідну
та дослідницько-конструкторську роботу з метою надання продукції конкурентної переваги на ринку. Проте в умовах турбулентності за нестабільного споживЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

чого попиту та невизначеності економічного середовища виникає безліч ризиків, повязаних з реалізацією
інноваційної продукції. В моменти, коли ринок зростає підприємство за ефективного менеджменту отримує стабільний прибуток та може вільно використовувати його для задоволення господарських потреб,
проте, коли попит на машинобудівну продукцію падає
або коливається підприємству як правило не вистачає
власних фінансових ресурсів для інвестування у розширення виробництва. Як же діяти у таких ситуаціях?
Єдина абсолютна істина про невизначеність, яку
створює турбулентність, полягає в тому, що чим вона триваліша, тим обережнішими стають суб’єкти господарської діяльності [2]. Коли менеджмент не спроможний передбачити очікування своїх клієнтів, підприємство намагається відмовитися від своїх основних принципів ведення діяльності, знайти інші підходи до господарювання,
оскільки старі підходи та принципи починають не виправдовувати себе в нових умовах. А це в свою чергу негативно впливає на імідж підприємства та призводить до ще
більшого звуження попиту на продукцію підприємства.
Таким чином, основною метою підприємства, у
тому числі й машинобудівного, має стати розробка
конкурентної стратегії, яка забезпечуватиме прибуток
в умовах турбулентності.
Виклад основного матеріалу. Процес упровадження конкурентної стратегії машинобудівного підприємства можна визначити як циклічний процес, що складається з 6 етапів (рис. 1):
1. Визначаються джерела турбулентності для
підприємства;
2. Визначається помилкова реакція менеджменту
на турбулентність;
3. Створюються ключові сценарії дій у результаті
настання турбулентності у економіці;
4. Надаються пріоритети ключовим сценаріям;
5. Пропонується поведінкова модель для підприємства;
6. Досягається стабільність підприємства до моменту настання наступного періоду турбулентності.
Процес упровадження такої стратегії можна детально розглянути на прикладі АТВТ „Первомайськдизельмаш” у світлі недавньої фінансово-валютної
кризи, яка спричинила подорожчання енергоносіїв та
спад попиту на дизельні генератори.
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1 етап. Визначення
джерела
турбулентності
6 етап. Досягнення
стабільності
підприємства

5 етап.
Упровадження
поведінкової моделі

Циклічний
процес
впровадження
конкурентної
стратегії
підприємства

2 етап. Визначення
помилкової реакції
менеджменту на
турбулентність

3 етап. Створення
ключових сценаріїв
дії
4 етап. Надання
пріоритетів
ключовим сценаріям

Рис. 1. Циклічний процес упровадження конкурентної стратегії на ринок в умовах турбулентності [2]

1 етап. Визначаються джерела небезпеки, які обумовлені підвищенням цін на енергоносії на світовому
ринку, а саме:
— високі ціни на дизельне паливо зменшуватимуть попит на дизельні генератори і, таким чином,
спричинять зменшення прибутків АТВТ „Первомайськдизельмаш”, що у майбутньому відіб’ється на інвестиціях у НДДКР та зменшенні обороту підприємства.
— низький рівень попиту підвищить рівень конкуренції в галузі і посилить вимоги до технічних характеристик дизельних генераторів.
2 етап. Помилковою реакцією АТВТ „Первомайськдизельмаш” на такий прояв турбулентності (як
видно з табл. 1) було б істотне зменшення ціни на існуючі дизельні генератори або введення системи знижок. Як показали дослідження знижки не збільшують кількість покупців, а лише прискорюють час продажу дизельних генераторів.
3 етап. Для раннього попередження нестабільності
на ринку необхідно постійно досліджувати стан світового ринку енергоносіїв та при щонайменших змінах керівництво АТВТ „Первомайськдизельмаш” повинно
приймати відповідних заходів під час періоду турбулентності. Основні елементи поведінки ввійдуть до конкурентної стратегічної моделі АТВТ „Первомайськдизельмаш” і мають включати заходи, представлені у таблиці 1.
4 етап. Необхідно створити ключовий сценарій
стратегії дій на зовнішньому ринку за умови настання
турбулентності, причиною якої стало підвищення цін
на енергоносії [4]. Цей сценарій має включати наступні
компоненти:

— інноваційна діяльність по створенню та просуванню когенераційних установок — нового продукту, який використовує альтернативні джерела енергії
(біогаз, шахтний газ-метан та ін.);
— завоювання когенераційними установками
нових ринків збуту за допомогою елементів маркетингу (4Р — price, product, place, public relations);
— формування додаткового пакету послуг щодо
технічного обслуговування уже реалізованих дизельних генераторів.
5 етап. Для АТВТ „Первомайськдизельмаш”
пріоритетними діями у разі настання визначеного вище
сценарію будуть [5]:
— інвестиції у інновації для створення нового
виду енергозберігаючих установок;
— інвестиції у людський капітал, що потенційно
буде використаний для нових розробок у галузі створення енергозберігаючих установок;
— ремаркетинг (проте не зниження ціни) дизельних генераторів за рахуноку створення нового комплексу послуг з обслуговування.
6 етап. Нова стратегія поведінки АТВТ „Первомайськдизельмаш” в умовах настання турбулентності буде використовувати ряд індикативних показників, що характеризують прибутковість інвестицій у когенераційні установки
та визначення стану ринку енергоносіїв (рис. 2).
Сутність поведінкової моделі полягає у виборі
шаблону поведінки АТВТ „Первомайськдизельмаш”
в умовах настання турбулентності. Індикатором турбулентності є індекс зростання цін на енергоносії, якщо
він перевищує певну величину a, яка слугує показни-
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2. Час зіткнення з турбулентністю

3. Вихід з турбулентності

Традиційний
підхід

1. Наближення до
турбулентності
1) Упевнено вести бізнес „як
звичайно”
2) Стратегія поведінки
„почекаємо та побачимо”
перед впровадженням
структурних змін

1) Активно скорочувати витрати за
всіма
напрямками,
включаючи
звільнення персоналу
2) Відмовитись від нових проектів
3) Відмовитись від досліджень та
розробок нової продукції

Підхід в умовах
турбулентності

Таблиця 1
Створення ключових сценаріїв дій АТВТ „Первомайськдизельмаш” в умовах турбулентності [2]

1) Упроваджувати нову
стратегічну поведінку у
ключові операції та функції
для захисту основного
бізнесу та ринків і зростати
за рахунок слабких, менш
підготовлених конкурентів

1) Розширювати свої ресурси та
включати
всіх
стратегічних
зацікавлених осіб до списку своїх
партнерів для гарантування успіху
2) Залучати до співпраці конкурентів, нових талантів та знаходити
додаткові ресурси для захисту та
розвитку основного бізнесу

1)
Виправити
попередні
поми лки, зменшити кількість
персоналу,
щоб
стати
прибутковим, та намагатись
перебудувати
бізнес
(співробітники, покупці та
інші зацікавлені особи)
1) Зберігати постійний
стабільний (стійкий) рух
уперед
2) Рухатись цілеспрямовано
та обдумано до зростання на
відміну від конкурентів

ком того, що протягом певного часу АТВТ „Первомайськдизельмаш” опиниться в турбулентності.
Якщо такий показник є нижчим, то підприємство
перебуває у відносній стабільності.
При настанні періоду турбулентності АТВТ „Первомайськдизельмаш” починає інноваційну діяльність
зі створення нового продукту — когенераційної установки і запускає її у випробне виробництво.
У разі, якщо досягається рентабельність виробництва на рівні r (висока рентабельність виступає
інструментом для швидкого оновлення капіталу шляхом внутрішніх інвестицій), тобто планово закладена
за нормальних умов, то формується комплекс маркетингу для когенераційних установок та вони запускаються у серійне виробництво.
В іншому варіанті необхідно здійснити реінновацію когенераційних установок, тобто дослідити
відповідність технічних характеристик побажанням
споживачів або розпочати створення нового продукту, поки не буде забезпечена рентабельність АТВТ „Первомайськдизельмаш” у розмірі r.
7 етап. Стабільність досягається за рахунок досягнення планового рівня рентабельності АТВТ „Первомайськдизельмаш”. Під час виходу із турбулентності підприємство може використовувати і старі маркетингові схеми, і
орієнтуватись на виробництво нового продукту [4].
Більш детально слід розглянути 6 етап — формування стратегічної моделі поведінки, який і виступає основою конкурентної стратегії АТВТ „Первомайськдизельмаш” на зовнішніх ринках.
Така модель має застосовуватися для всієї організаційної структури АТВТ „Первомайськдизельмаш”,
діяльність кожного функціонального підрозділу має бути
направлена на забезпечення основної мети стратегії — виЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ходу з турбулентності з найменшими втратами та створення
підґрунтя для процвітання АТВТ „Первомайськдизельмаш”
у період стабільності. У процесі реалізації кожного етапу
підприємство повинно пам’ятати про необхідність постійного
переоцінювання та перегляду варіативних стратегічних та
поведінкових моделей (рис. 1., етап 5).
Такої варіативності можливо досягнути, розглянувши 5 кроків (рис. 3), які необхідно здійснити АТВТ „Первомайськдизельмаш” в умовах настання турбулентності:
1 крок. Необхідно переглянути поточну поведінкову модель. Важливо, щоб на початку прийняття нової
моделі стратегічної поведінки мета та цілі підприємства були вірно визначені та мали кількісний вимір.
2 крок. Необхідно оцінити здатність АТВТ „Первомайськдизельмаш” впровадити обрану конкурентну стратегію в умовах турбулентності.
Необхідно дослідити фінансовий та людський
потенціал підприємства на предмет чи здатні вони функціонувати в умовах турбулентності і чи зможе АТВТ
„Первомайськдизельмаш” забезпечити матеріальну
підтримку нової конкурентної стратегії.
Виникає проблема із залученням персоналу здатного діяти в умовах турбулентності. Вітчизняні і
більшість закордонних навчальних закладів готують
керівників, які можуть функціонувати в умовах стабільної економіки, коли чітко простежуються періоди
спаду, зростання. Проте в сучасних умовах неможливо розподілити економічний цикл на чітко визначені
періоди. Тому керівникам необхідно першу за все набути досвіду, який допоміг би їм ефективно управляти
підприємством в умовах хаотики.
Зазначимо, що в процесі реалізації стратегії повинен бути створений синергетичній ефект від взаємодії фінансового та людського капіталу, що має ви-
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Індикатор зростання цін на
енергоносії >= 1,1

Так

Ні

Підприємство
стабільне

Розробка інноваційного продукту - когенераційної установки

Запуск пілотного проекту

Ні

Рентабельність >= 1

Реінновація
продукту

Так
Формування комплексу
сервісу для когенераційних
установок
Рис.післяпродажного
2. Формування поведінкової
моделі для

Запуск у серійне виробництво
Рис. 2. Формування Поведінкової моделі
для АТВТ “Первомайськдизельмаш” в умовах настання турбулентності

литися у створенні інноваційного продукту — у нашому випадку — когенераційної установки на альтернативних джерелах палива.
3 крок. Процес упровадження поведінкової моделі. Саме тут має бути виконана більша частина роботи АТВТ „Первомайськдизельмаш” зі створення стратегічної конкурентної поведінкової моделі діяльності
підприємства на ринку. Оскільки існують показники,
які характеризують організаційну структуру АТВТ „Первомайськдизельмаш”, необхідно переглянути всі елементи підприємства, що задіяні у виконанні стратегічних конкурентних поведінкових моделей. Вони охоплюють усі групи, що визначено на другому етапі, тобто
людський та фінансовий потенціали АТВТ „Первомайсь-

кдизельмаш”; системи та процеси в межах організації
(маркетингова служба, відділ зовнішньоекономічних
зв’язків); враховувати показники ефективності, модифікувати їх у разі потреби для гарантування досягнення
мети, що полягає у стабільності АТВТ „Первомайськдизельмаш”; навчання персоналу для отримання нових
навичок і збагачення людського потенціалу, що є необхідним для впровадження такої конкурентної стратегії;
використання багатофункціональних платформ для
прийняття рішень для швидкореагуючих команд (наприклад, програмне забезпечення eViews 6.0); зобов’язання з боку керівництва здійснити всі необхідні зміни
та забезпечити ефективне фінансування для впровадження даної конкурентної стратегії.
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Рис. 3. Конкурентна стратегія поведінки
машинобудівного підприємства в умовах турбулентності [2]

4 крок. Виконання конкурентних стратегічних
поведінкових моделей в умовах турбулентності. На
цьому етапі необхідно впровадити нову конкурентну
стратегічну поведінкову модель в основних відділах
АТВТ ”Первомайськдизельмаш”, що відповідають за
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

виконання конкурентних стратегій, та асимілювати з
організаційною структурою підприємства. Така конкурентна стратегічна модель потребує спочатку пілотного запуску (розглянуто на прикладі когенераційних
установок) і детальної перевірки.
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5 крок. Переоцінювання та перегляд. Оскільки
турбулентність перемежовується сплесками зростань
та спадів, а з часом рівень стохастичності економіки
змінюватиметься, а іноді досягатиме таких переломних моментів, коли АТВТ „Первомайськдизельмаш”
буде потребувати у ліквідації конкурентної стратегічної моделі з метою перетворення її на нову. Для АТВТ
„Первомайськдизельмаш” важливо до того як буде
досягнуто переломного момету, що змінює правила
гри на ринках, постійно переоцінювати та переосмислювати стару конкурентну стратегічну модель та її
складові елементи, як це відображено на рис. 3.
Окрім цього, керівництво АТВТ „Первомайськдизельмаш” має застосовувати бенчмаркінг діяльності
зарубіжних конкурентів, оскільки більшість українських машинобудівних підприємств не пристосовані до
діяльності на турбулентних ринках.
Висновок. Для керівництва машинобудівного
підприємства можна виробити сім етапів упровадження
моделі поведінки в умовах турбулентності, які становлять циклічний процес і з кожним новим циклом формують новий підхід до позиціонування підприємства
та його продукції на ринку.
Використання моделі стабільності має на меті
досягнення наступних позитивних для підприємства
результатів:
— утримання рентабельності підприємства на
рівні планової навіть за умов кризи;
— стабільний розвиток підприємства на основі
інновацій та залучення кваліфікованого персоналу;
— постійний моніторинг ринків та швидке реагування на зміни, що на ньому відбуваються;
— підвищення конкурентоспоможності та конкурентного потенціалу підприємства.
Таким чином, сформована стратегія дасть змогу
машинобудівному підприємству підтримувати конкурентоспроможність та отримувати стабільний рівень
прибутку навіть в умовах турбулентності, завдяки інноваційному підходу до розвитку підприємства і швидкому пристосуванню до постійно змінюваних умов
ринку, що постійно змінється, запорукою якого є постійний моніторинг світових тенденцій у економіці.
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Юдін М. А. Формування конкурентної стратегії машинобудівного підприємства в умовах турбулентності
Стаття присвячена аналізу методів формування
конкурентної стратегії АТВТ „Первомайськдизельмаш” в умовах турбулентної економіки, розглянуто
можливі підходи до розробки моделі управління
підприємством в цих умовах. Сформовано механізм
досягнення стабільності машинобудівного підприємства у передкризовий та кризовий період, основою
якого виступає інноваційний підхід.
Ключові слова: турбулентність, нормальність,
конкурентна стратегія, турбулентна економіка.
Юдин М. А. Формирование конкурентной
стратегии машиностроительного предприятия в
условиях турбулентности
Статья посвящена анализу методов формирования конкурентной стратегии АООТ “Первомайскдизельмаш” в условиях турбулентной экономики, и рассмотрены возможные подходы к разработке модели
управления предприятием в аких условиях. Сформированы механизмы достижения стабильности машиностроительного предприятия в предкризисный и кризисный периоды, основой которого выступает инновационный подход.
Ключевые слова: турбулентность, нормальность,
конкурентная стратегия, турбулентная экономика.
Yudin M. A. Forming of the machine-building
enterprise strategy in the conditions of turbulence
The article is devoted to the methods analysis of
competetive strategy of JSC “Pervomaiskdieselmash”
forming in the conditions of turbulent economy, and
possible approaches to the development of the
management of the enterprise in this kind of conditions
are mentioned. The mechanism of machine-building
enterprise stable development during the pre-crisis and
crisis periods on the basis of innovative approach.
Key words: turbulence, normality, competetive
strategy, turbulent economy.
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МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГАЛУЗІ
І. Вступ. Здоров’я населення є одним із базових
чинників розвитку будь-якої держави, й України в тому
числі. Проте дослідження показали, що стан здоров’я
українців на сьогодні є дуже незадовільним [1, с. 1].
Тому пріоритетними стають заходи з реформування
вітчизняної медичної галузі [2]. Заходи передбачають
поступовий перехід від сучасної неефективної моделі
функціонування галузі до гнучкої ринкової моделі, що
націлена на збільшення автономії закладів охорони
здоров’я, поширення платних медичних послуг, розвиток конкуренції між закладами і, як наслідок, підвищення якості медичної допомоги. За нових умов функціонування закладів охорони здоров’я підвищується
актуальність їх маркетингової діяльності. Адже саме
на засадах маркетингу можливо розробити ефективний комплекс та складові медичних послуг, вирішити
питання ціноутворення та оптимізації закладів охорони
здоров’я, просування медичних послуг тощо.
Питанням ефективного управління закладами
охорони здоров’я присвячені праці багатьох авторів,
таких як: О. Виноградов, В. Зеленевич, Н. Кризина,
В. Лехан, З. Надюк, К. Павлюк, Г. Слабкий, М. Шевченко [1, 3 — 6]. Проте питання маркетингу медичних
послуг залишаються практично недослідженими.
ІІ. Постановка задачі. Метою роботи стало з’ясування основних складових маркетингової діяльності закладів охорони здоров’я в умовах реформування галузі.
ІІІ. Результати. У зв’язку з процесами оптимізації закладів охорони здоров’я, що плануються відповідно до реформи медичної галузі, актуальним постає
питання сегментації споживачів медичних послуг та розрахунок ємності ринку. Сегментацію споживачів у такому випадку необхідно проводити за такими ознаками:
— за нозологічними формами захворювань та
врахуванням важкості їх перебігу. Дослідники пропонують поділяти ринок медичних послуг за цим критерієм сегментації на три частини [7]:
1) споживачі, що потребують послуг із збереження життя (у перинатальному періоді, при екстремальних станах, що загрожують життю пацієнта, у похилому віці тощо);
2) споживачі, що потребують повернення здоров’я, збереження відповідного рівня працездатності за
її тимчасової втрати;
3) споживачі, що потребують збереження та
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підтримки стану відносно здорового організму (імунопрофілактика, диспансеризація тощо);
— за географічними ознаками, при цьому враховувати місце мешкання споживачів, щільність населення, транспортні комунікації;
— за демографічними ознаками, такими як вік
та стать (чоловіки, жінки, діти, підлітки, дорослі, люди
похилого віку);
— за прибутками споживачів;
— за джерелом оплати медичних послуг (за рахунок фізичних осіб, юридичних осіб чи держави);
— за об’єктом надання медичної послуги (фізична
особа, сім’я чи організація);
— за місцем роботи пацієнта (лікування професійних захворювань).
Відповідно до обраних сегментів та їх ємності і
повинно бути організовано оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я та їх позиціонування відносно
конкурентів.
Важливою складовою маркетингової діяльності
будь-якої організації, у тому числі і закладів охорони
здоров’я, є комплекс маркетингу. Першим елементом
комплексу маркетингу є продукт (послуга). Медична
послуга разом з традиційними властивостями послуг,
такими як нематеріальність, невіддільність від виробника, неможливість транспортування і збереження,
мінливість, має ряд специфічних рис, властивих їй. Поперше, медична послуга може бути дуже тривалою у
часі, наприклад, у випадку хронічного захворювання
медична послуга може надаватися протягом усього
життя пацієнта. По-друге, не завжди відчутним є ефект
від споживання послуги, наприклад, у випадку профілактичних заходів. По-третє, медицина у більшій мірі,
ніж будь-яка інша галузь відчуває на собі вплив державного регулювання, що спостерігається у наявності
переважно державного фінансування, необхідності
ліцензування, вимог до кваліфікації персоналу тощо.
Розглядаючи медичну послугу з позицій маркетингу варто звернути увагу на її багаторівневий склад.
Перший рівень розуміння послуги — основний, послуга за задумкою. Для медичної послуги цей рівень
становить собою власне медичну допомогу.
Другий рівень — послуга у реальному виконанні.
Вона влучає визначений рівень якості надання медичної допомоги, торгову марку (іншими словами назву
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конкретної лікарні у якій надається ця послуга), комфорт та естетику при її наданні, сервіс чи додаткові
послуги (наприклад, разом з наданням медичної допомоги щодо лікування конкретного захворювання
надаються послуги з повної діагностики організму,
приймаються аналізи, лікуються додаткові захворювання, проводиться госпіталізація, транспортування,
психологічна підтримка, післяопераційне обслуговування, профілактичні заходи, консультація дієтолога,
медикаментозне забезпечення тощо).
Третій рівень становить собою всі інші рівні плюс
підтримка інструментами маркетингу, а саме ціновою
політикою, якщо послуга не є безкоштовною для споживача; політикою розподілення; маркетинговою політикою комунікацій.
Четвертий рівень, на якому інколи акцентують дослідники, являє собою отримання споживачем послуги
не за основним її призначенням, а за прихованими мотивами. Наприклад, одинока людина відвідує свого лікаря не з причин нездужання, а з метою поспілкуватися,
отримати якусь пораду. Або споживач їде до санаторію
не з метою лікування, а з туристичною метою, чи з
метою пожити деякий час відокремлено від сім’ї.
Таким чином, медична послуга з позицій маркетингу включає безліч складових і обставин, які є важливими з погляду споживача, але не є обов’язковими з
позицій державних стандартів чи ліцензійних вимог.
Другим елементом комплексу маркетингу є ціна.
На сьогодні цінову політику, як інструмент впливу на
споживача, застосовують переважно недержавні заклади охорони здоров’я. Державні ж медичні заклади
навіть після зміни свого організаційно-правового статусу (що планується згідно з реформою) не в змозі
будуть ефективно впливати на ринок за допомогою цін
на свої послуги [8]. Адже за проектом реформування
галузі передбачається, що ціна на медичні послуги буде
встановлюватися державними органами на основі
єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг
та системи єдиних національних тарифів [2].
Третім елементом комплексу маркетингу виступають канали розподілення медичних послуг. Програма реформування галузі, з одного боку, наближує медичні послуги до споживачів шляхом упровадження
практики сімейної медицини, з іншого — віддаляє. Це
відбувається завдяки перерозподілу потенціалу мережі
закладів охорони здоров’я за територіальними округами і створення на округ лише по одній багато профільній
лікарні інтенсивного лікування та декількох лікарень
іншого типу, у тому числі закладів для відновлювального лікування, хоспісу для невиліковних хворих, закладів медико-соціальної допомоги, обслуговування в
яких забезпечуватиметься переважно сестринським
персоналом, закладів для планового лікування та станції

швидкої допомоги [1, с. 18 —21]. При цьому розмір
такого територіального округу є достатньо великим,
внаслідок чого основна лікарня для споживачів може
стати дуже віддаленою. Наприклад, Донецька область,
що є однією з пілотних областей щодо впровадження
реформи медичної галузі, поділена на сім округів (і це
при тому, що вона є територією з великою щільністю
населення): Центральний, Східний, Північно-західний,
Північний, Приазовський, Південно-центральний, Західний. Для прикладу, до Північного округу входять міста:
Артемівськ, Дебальцеве, Дружківка, Костянтинівка,
Краматорськ, Красний Лиман, Слов’янськ та райони:
Артемівський, Костянтинівський, Слов’янський (згідно
до Плану-графіку реформування галузі охорони здоров’я в Донецькій області на 2010-2013 рр., затвердженого О. Петряювою).
Отже, виходить, що людині для того, щоб отримати потрібні їй медичні послуги необхідно буде їхати
до іншого міста, тобто долати відстань у декілька десятків кілометрів. Така оптимізація може й принесе
ефект з погляду підвищення якості медичних послуг у
державній медицині, але вона є неприпустимою з позицій класичної теорії маркетингу. Такий підхід приведе до того, що люди почнуть користуватися послугами ближчих до них комерційних лікарень, що вже
зарекомендували себе як високоякісні, навіть якщо в
них послуги будуть більш вартісними.
Четвертий елемент комплексу маркетингу закладів
охорони здоров’я — маркетингова політика комунікацій.
До засобів маркетингової політики комунікацій в закладах охорони здоров’я можна віднести всі засоби, що
застосовують інші організації, а саме рекламу, ПР, засоби стимулювання збуту, прямий маркетинг, виставки, фірмовий стиль, мерчандайзинг, спонсорство. Реклама недержавних закладів охорони здоров’я та їх послуг вже достатньо поширена на Україні, у нових умовах і державні заклади почнуть використовувати рекламу у своїй практиці. Для профілактичної медицини
найбільш прийнятним є застосування засобів ПР у вигляді прес-релізів, репортажів на радіо, телебаченні профілактичного характеру. Лікувальний заклад може виступити засновником журналу чи газети або спонсором
телепередачі на тему здоров’я.
Стимулювання збуту у медичній галузі може
здійснюватися шляхом розроблення виваженої системи
знижок та впровадження різного роду акцій, що сьогодні
є дуже поширеним закордоном. Наприклад, лікарня „Санрайз” із Лас-Вегасу проводила акцію „Круїз „Санрайз”
для пацієнтів, які лягали до неї в п’ятницю чи суботу. Лікарня
Святого Луки у Феніксі після того як почала проводити
для всіх своїх хворих (крім кардіологічних) гру в бінго,
що дуже зацікавило пацієнтів, отримала прибуток у 60
тис. доларів. Одна з філадельфійських лікарень пропонує
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батькам новонароджених обіди при свічах з біфштексами
і шампанським [9]. Заклад охорони здоров’я може розробити свій фірмовий стиль, який буде відображатися у
фірмових бланках, логотипі, слогані, фірмових кольорах,
корпоративному герої. Функції корпоративного героя у
закладах охорони здоров’я може виконувати провідний,
широко відомий серед пацієнтів лікар закладу, часто він є
головним лікарем.
Мерчандайзинг закладів охорони здоров’я поділяється на зовнішній та внутрішній. До зовнішнього
входять вигляд будівлі, її зручне розташування по відношенню до транспортних колій, прилягаюча територія, що
включає алеї для прогулянок хворих, бесідки, лавки,
місця для паркування автомобілів, пандуси тощо. До
внутрішнього мерчандазингу відносять зручну територіальну організацію та розташування підрозділів закладу; наявність ліфтів, місць для тимчасового відпочинку
пацієнтів; відсутність черг; естетичний вигляд приміщень;
ввічливість персоналу; рекламу та інші види маркетингових комунікацій у приміщенні лікарні.
ІV. Висновки. Таким чином, зміна умов функціонування закладів охорони здоров’я у період реформи вимагає нових підходів до управління цими закладами. Не останню роль при цьому почне відігравати їх
маркетингова діяльність. Актуальними стануть маркетингові дослідження у галузі медичних послуг, питання організації, планування та контролю маркетингу
закладів охорони здоров’я тощо.
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Артюхіна М. В. Маркетингова діяльність закладів охорони здоров’я в умовах реформування
галузі
Здоров’я нації — базовий чинник стратегічного
розвитку держави. Стан здоров’я українців є незадовільним, тому пріоритетною у державі стає програма
реформування медичної галузі. У статті проаналізовано з позицій маркетингу заходи, що плануються у зв’язку з упровадженням реформи. Розглянуті сегментація
ринку та комплекс маркетингу медичних установ.
Ключові слова: заклад охорони здоров’я, маркетинг медичних послуг.
Артюхина М. В. Маркетинговая деятельность
учреждений охраны здоровья в условиях реформирования отрасли.
Здоровье нации — базовый фактор стратегического развития государства. Состояние здоровья украинцев является неудовлетворительным, поэтому программа реформирования медицинской отрасли становится приоритетной в государстве. В статье проанализированы с позиций маркетинга мероприятия, которые планируются в связи с внедрением реформы.
Рассмотрены сегментация рынка и комплекс маркетинга медицинских услуг.
Ключевые слова: учреждение охраны здоровья,
маркетинг медицинских услуг.
Artiukhina M. Marketing functioning of health
protection institutions in the condition of reforming
the field.
Health of the nation is the basic condition of strategic
development of the state. The health condition of the
Ukrainian is not perfect so the programmer of reformations
in medical field is of the first priority new. He article deals
with the analysis of means concerning introducing the
reforms planned from the point of view of marketing. The
segmentation of the market and the complex of marketing
of health protection institutions are under research.
Key words: health protection institution, marketing
of medical services.
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ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ АВТОМОБІЛЕБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Вступ. Значення сталого розвитку автомобілебудівних підприємств для економіки України важко перевищити, особливо в умовах фінансово-економічної
кризи. Автомобілебудування є однією з тих ключових
галузей, що стабілізують процеси економічного і соціального розвитку суспільства. Воно дає імпульс науково-технічним розробкам в різних галузях знань,
оскільки розвивається на базі досягнень прикладної і
фундаментальної науки; сприяє розвиткові багатьох
інших галузей промисловості, які забезпечують його
матеріалами, комплектуючими, технологіями, а сферу
використання автомобільної продукції — експлуатаційними матеріалами, засобами технічного обслуговування і ремонту. Статистика свідчить, що одне робоче
місце в автомобілебудуванні створює сім-вісім робочих місць в суміжних галузях. Автомобільний бізнес у
кожній розвитий країні є невід’ємною частиною економіки. Країни, що різними шляхами йдуть до добробуту,
рано або пізно залучають автомобілебудування до власної економіки, розуміючи, що лише створення в достатніх обсягах складного кінцевого товарного продукту, освоєння високих технологій здатні забезпечити економічну базу становлення незалежної держави. Світова фінансово-економічна криза, що розпочалася в США
зачепила економіки більшості країн світу, у т.ч. й України. Вітчизняні суб’єкти господарювання, серед яких
і автомобілебудівні підприємства, вимушені адаптуватися до нових умов функціонування, які характеризуються загостренням конкурентної боротьби за ринки збуту, клієнтоорієнтованістю бізнесу, скороченням життєвого циклу продукції, підвищеною динамікою появи
нових товарів, зростанням вимог споживачів до якості
товарів, бренду, рівня їх обслуговування. Усе це визначає значущість та актуальність для сучасних
підприємств питань, пов’язаних з формуванням ефективної товарної політики.
Постановка завдання. Метою статті є визначення напрямків удосконалення товарної політики автомобілебудівного підприємства ЗАТ „Запорізький автомобілебудівний завод”
Результати. Насамперед доцільно визначитися із
самим змістом поняття „товарна політика” На нашу думку, найбільш повне його визначення представила Л. Балабанова, згідно якого маркетингова товарна політика
— це маркетингова діяльність підприємства, пов’язана з
реалізацією стратегічних та тактичних заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності товарів та форму-

вання товарного портфеля з метою задоволення потреб
споживачів та одержання прибутку [1, с. 17].
Отже, за своєю суттю, маркетингова товарна політика становить собою цілеспрямовану сукупність дій
підприємства з метою максимального задоволення
споживчими цінностями визначених ринкових потреб.
До її складу входять: визначення оптимального асортименту товарів і його постійне оновлення, якість продукції, дизайн, упакування, товарну марку, міру відповідності критеріям споживачів тощо.
Визначення оптимальної номенклатури припускає включення у виробничу програму підприємства
товарів, виробництво і збут яких орієнтовано на ринкові потреби, які позитивно впливають на розвиток
підприємства, дають прибуток, сприяють досягненню
стратегічних цілей. Таким чином, глибинна сутність
маркетингової товарної політики складається у визначенні, формуванні та підтримці оптимальної структури асортименту товарів з урахуванням вимог ринку та
цілей підприємства.
Тому формування товарної політики ЗАТ „ЗАЗ”
повинно здійснюватися з урахуванням стану та тенденцій розвитку автомобільного ринку, потреб споживачів та стратегічних цілей підприємства.
Український автомобільний ринок легкових авто
в докризовий період розвивався достатньо динамічно
— середній темп приросту його обсягів у 20032008 рр. складав 15-17%. Причому, на початку 2008 р.
було зафіксовано зростання ринку на рівні 90% з наступним зниженням його темпів; наприкінці третього
кварталу — скорочення на рівні 1-2%; а наприкінці
року — стрімке падіння на 37%. У 2009 р. стагнація
автомобільного ринку України продовжилася і склала 73,96% [4]. Гірша динаміка серед європейських
країн спостерігалася лише в Латвії (-80,5%) та Ісландії
(-77,6%). Для порівняння, ринок Росії зменшився
лише на 48,7%. Лідером з продажу автомобілів у
2009 р. стала Німеччина, у якій завдяки державній програмі стимуляції автопарку продажі зросли на 23,2%;
бонуси, що надавалися за утилізацію авто, сприяли
зростанню автомобільних ринків Чехії — на 12,2%;
Франції — на 10,7%; Австрії — на 8,8% та Польщі —
на 0,1%. На думку фахівців, така ситуація на іноземних ринках склалася тому, що уряди країн діяли грамотно — стимулювали попит.
В Україні ж пішли іншим шляхом — спробували
стимулювати національне виробництво, для чого і вве-
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Таблиця 1
Структура та динаміка ринку легкових автомобілів у 2005 — 2009 рр.
Сегмент ринку
Реалізація автомобілів всього, у т.ч.
1) внутрішній перепродаж
2) первинний продаж
а) нові автомобілі, у т.ч.
o

національного виробн ицтва

o

імпортного виробництва

б) імпортовані, що були у використанні
Індекс реалізації автом обілів
Індекс внутрішнього перепродажу автомобілів
Індекс первинного прода жу автомобілів
Індекс реалізації нови х автомобілів
Індекс
реалізації
нових
автомобілів
національного виробн ицтва
Індекс
реалізації
нових
автомобілів
імпортного виробництва
Індекс реалізації імпортованих автомобілів,
що були у використанні

Од.
виміру
тис. шт.
%
тис. шт.
%
тис. шт.
%
тис. шт.
%
тис. шт.
%
тис. шт.
%
тис. шт.
%
%
%
%
%
%

2005
629,5
100,0
441,2
70,09
188,3
29,91
154,8
24,59
80,03
12,71
74,77
11,88
33,5
5,32
137,51
144,23
123,96
144,53
214,73

2006
608,6
100,0
379,6
62,37
229,0
37,63
211,9
34,82
149,81
24,62
62,09
10,20
17,1
2,81
96,68
86,03
121,61
136,87
187,19

Роки
2007
644,6
100,0
372,0
57,71
272,6
42,29
265,6
41,20
168,66
26,16
96,94
15,04
7,0
1,09
105,92
98,00
119,04
125,29
112,58

2008
782,0
100,0
402,0
51,41
380,0
48,59
371,0
47,44
223,4
28,57
147,6
18,87
9,0
1,15
121,32
108,06
139,40
139,74
132,46

2009
162,3
100,0
86,2
50,12
76,1
49,88
78,36
48,28
47,75
29,44
20,61
18,84
2,59
1,6
-72,8
-72,16
-73,58
-72,47
-72,23

%

107,07

83,04

156,13

152,26

-79,63

74,78

51,04

40,94

-64,82

%

ли 13% збір, але цей лобістський крок лише погіршив
ситуацію. Крім того, на ринку діяли й інші, більш могутні фактори, які вплинули на зниження попиту —
падіння ВВП, знецінення гривні, розвал системи кредитування, зниження доходів населення й складна
політична обстановка, яка ускладнювала будь-яке прогнозування подальшого розвитку подій. Однак, у
2010 р. ситуація дещо стабілізувалася, що дозволило
не лише зберегти обсяги реалізації автомобілів, а й
збільшити їх на 0,19% (до 162595 шт.) [5].
Дослідження структури українського ринку легкових авто показало, що найбільшу частку за обсягами реалізації протягом всього аналізованого періоду
складали внутрішні перепродажі автомобілів. Однак
їх доля постійно скорочувалася і на кінець 2009 р. становила 50,12%, що менше порівняно з 2008 р. на
1,29% та порівняно з 2005 — на 19,97%. Натомість,
особливо у передкризові роки, спостерігалося стрімке
зростання первинного продажу автомобілів, найбільше в секторі нових авто. Частка первинного продажу
у 2009 р. становила 49,88%, що більше на 1,29% порівняно з 2008 р. та на 19,97% порівняно з 2005 р.
Неоднозначна ситуація спостерігалася у розподілі частки ринку нових автомобілів між національними та закордонними виробниками. Протягом 2005Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

2008 рр. обсяги їх продажу зростали, і в абсолютному, і у відносному виразах, у т. ч. за рахунок скорочення сегментів внутрішнього перепродажу та імпортованих автомобілів, що були у використанні. Проте у
2009 р. частка реалізації нових автомобілів імпортного виробництва скоротилася на 0,03%, натомість на
0,45% зросла частка імпортованих автомобілів, що
були у використанні. А в 2010 р. відбулося суттєве
збільшення частки автомобілів імпортного виробництва (і нових, і що були у використанні) за рахунок скорочення частки автомобілів вітчизняного виробництва [5]. Таким чином, за результатами 2010 р. відбувся
перелом тенденцій декількох попередніх років, коли
спостерігалося зростання частки ринку нових вітчизняних авто та скорочення сегменту іномарок, що були
у використанні (табл. 1).
Як показали попередні дослідження, із настанням економічної кризи, на українському ринку продажу старих автомобілів, а також нових моделей,
причому, і вітчизняного, і іноземного виробництва,
значно знизилися в абсолютних розмірах. Незважаючи на це, окремі бренди і до сьогодні міцно утримують свої позиції. Наприклад, протягом 20092010 рр. лідером продажу залишався автомобіль
бюджетного класу „ВАЗ”, при тому, що напередодні
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Рис. 1. Структура українського ринку автомобілів за цінами у 2008-2009рр.

експерти ринку відзначили значне зниження (близько 26%) його продажу.
Друге місце в рейтингу найпопулярніших моделей
авто на українському ринку займає Hyundaі. Слід зазначити, що навіть старі автомобілі цієї марки користуються
попитом. Але, у зв’язку з кризою, за останній період
обсяги їх продажу знизилися на 8%, а от свою частку в
сегменті українського ринку „легковиків” вони збільшили
приблизно на 0,5% і на кінець 2010 р. вона склала 7,9%.
Досить непогані показники продемонстрували Chevrolet,
Mіtsubіshі і Nissan, продаж яких за минулий рік зросли
на 13-16% відповідно.
Прагнуть до високих обсягів продажів автомобілі
марки „ЗАЗ” (Lanos SKD та Sens). На сьогодні, цей
бренд займає четверте місце в рейтингу найпопулярниіших автомобілів українського авторинку [5].
Звичайно, на українському автомобільному ринку представлені й такі моделі, які продемонстрували
значне зниження обсягів продажу. Наприклад, реалізація машин марки Dacіa зменшилися на 44%, автомобілів Honda в Україні теж стало продаватися менше
— ця позиція втратила 42%.
Привертають до себе увагу й зміни в ціновій
структурі автомобільного ринку. Скорочення автокредитування, прибутків та купівельної спроможності населення, зростання гривневих еквівалентів цін — все
це негативно вплинуло на один із самих обсягоутворюючих цінових сегментів ринку, а саме, на сегмент з
ціновим діапазоном в 6,5-10 тис. евро. У всіх інших
цінових сегментах у 2009 р. спостерігалося незначне
зростання частки порівняно з попереднім роком (рис.1)
Якщо до 2008 р. найбільш популярними були авто

нижчих цінових категорій — до 6500 евро, то за підсумками 2008 р., найбільша активність була зареєстрована
в ціновому сегменті від 6500 до 10000 евро. Однак,
зауважимо, що не зважаючи на скорочення у 2009 р.
сегменту автомобілів цінової категорії від 6500 до 10000
евро, істотного перерозподілу продажу у бік дешевих
автомобілів так і не відбулося. Причому спостерігалася
наступна тенденція — чим дорожчими були автомобілі,
тим у кращому становищі опинялися продавці. Преміум-сегмент не лише утримав свої позиції у кризовий
період, але й розвивається достатньо серйозними темпами на фоні всього ринку. Найбільше скоротився продаж найдоступніших машин, в основному класів В і С,
а ось обсяги продажів в преміум-сегменті, хоча і знизилися досить суттєво в абсолютному виразі (в середньому на 69%), все ж виявилися кращими, аніж в цілому
по ринку. Порівняно з 2008 р. продаж автомобілів Mini
впали на 69%, BMW — на 60%, а ось Rolls-Royce —
лише на 12,5%.
Проведений аналіз дозволяє виділити декілька
першопричин, що вплинули на динаміку розвитку автомобільного ринку в 2009-2010 рр.:
— по-перше, істотно знизилися всі макроекономічні показники: падіння ВВП у 2009 р. склало майже 20%. У 2010 р. ситуація дещо покращилася, але
не досягла передкризового рівня. У середньому, номінальна заробітна плата виросла на 5-12%, однак реальна зарплатня зменшилася;
— по-друге, суттєво зменшився ринок кредитування — у 2009 р. він скоротився на 96%, у порівнянні
з 2008 р., що дозволило продати у кредит лише 5%
автомобілів. На початку 2009 р. відсоткова ставка була
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Таблиця 2
Результати оцінки товарного портфеля ЗАТ „ЗАЗ”
з використанням методик АВС-аналізу та матриці „General Electric”
Модель автомобіля
„Таврія”
„Таврія –Пікап”
„Славута”
„Lanos SKD”
„Sens”
„Dacia”
„ВАЗ 21093”
„ВАЗ 21099”
„ВАЗ 21213”
„Chevrolet Аveo”
„Chevrolet Lachetti”
„Chevrolet Evanda”

Клас
автомобіля

АВС-аналіз
(приналежність до групи)

В
В
В
С
C
С
С
С
С
С
D
E

С
С
С
В
А
С
В
А
А
А
А
А

дуже високою — до 27-30% річних і лише під кінець
року вона знизилася до 18-20% річних. У 2010 р. фінансовий ринок певною мірою „ожив”, банки почали пропонувати нові кредитні програми, повернулися і безвідсоткові позики, однак їх обсяги все ще надзвичайно малі порівняно з передкризовим періодом;
— третім фактором, що вплинув на ринок, стала
вартість автомобілів. Оператори, які пропонували
мінімальну ціну на автомобілі, відразу ставали лідерами продаж. Ситуацію формували й привабливі цінові
пропозиції на автомобілі, які були випущені у 2008 р.
Однак на кінець 2010 р. їх практично не залишилося
на складах дилерів;
— по-четверте, нестабільність української валюти та недосконалість законодавчої бази. Різноманітні
перипетії, що виникали навколо прийняття чергового
закону, в якому говориться про зміну розмірів митних тарифів чи вікового складу автомобілів, які ввозяться, штучно стимулювали попит на них;
— по-п’яте, низький рівень забезпеченості населення автомобілями (за підсумками 2009 р. в Україні
на 1000 жителів приходиться 175 автомобілів. Для
порівняння: в країнах Західної Європи у цей показник
складає 400-500 авто на 1000 чол., а в США — 768
авто на 1000 чол.;
— по-шосте, додатковий конкурентний тиск чиниться з боку ринку автомобілів, що були у використанні, до числа яких входять і автомобілі так званого
„кредитного ризику” за якими не сплачено й половини їх вартості (за статистичними відомостями таких
автомобілів в Україні нараховується від 200 до 300
тис. одиниць).
На нашу думку, кожен із цих факторів суттєво
впливатиме на стан автомобільного ринку в найближчі
роки. Також під час планування власної товарної полЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Матриця General Electric
(пріоритетність відповідно
до полів матриці)
низька
низька
низька
середня
висока
низька
середня
висока
висока
висока
висока
висока

ітики автомобілебудівним підприємствам слід очікувати посилення наступних ринкових тенденцій:
— скорочення асортименту пропозицій автомобілів в міру їх розпродажу зі складів та перехід на
систему продажу „за замовленням”;
— скорочення числа автодилерів;
— зростання гривневих еквівалентів цін;
— інтенсивний розвиток торгової схеми
trade-in, яка дозволяє придбати новий автомобіль в
обмін на старий з доплатою.
Для прийняття рішення про оптимізацію виробничого асортименту ЗАТ „ЗАЗ” в межах статті, скористаємося методиками АВС-аналізу та матриці „General
Electric”.
Під час проведення АВС-аналізу товарного портфеля Запорізького автомобілебудівного підприємства
в якості об’єкта дослідження нами були обрані окремі
товари (автомобілі), а в якості критерію диференціації
— прибуток від їх реалізації. Такий вибір продиктований важливістю для підприємства саме цього показника в умовах фінансової кризи, що призвела до скорочення обсягів прибутків, нестачі грошових коштів й
інвестицій для подальшого розвитку підприємства, у
т.ч. оновлення модельного ряду, покращення післяпродажного обслуговування автомобілів тощо.
Використання альтернативної методики аналізу
асортименту — матриці „General Electric” передбачає
побудову матриці у двомірній системі координат — привабливість ринку/конкурентна позиція товарної одиниці.
Обидва ці критерії характеризуються комплексом показників. Зокрема визначення критерію привабливості ринку базувалося на показниках ємності та прибутковості
автомобільного ринку а також темпів його зростання,
інтенсивності конкуренції на ринку. Для оцінки „конкурентної позиції товарної одиниці” було використано по-
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казники, що характеризують прибутковість товарної одиниці, її ринкову частку, якість відносно альтернативної
продукції конкурентів, та репутацію бренду.
Результати оцінки товарного портфеля ЗАТ „ЗАЗ”
за вищезазначеними методиками представлені в табл. 2.
Висновки. Проведені дослідження дозволяють
зробити висновок, що вдосконалювати товарну політику Запорізького автомобілебудівного заводу потрібно в наступних напрямах:
— зберегти у товарному портфелі автомобілі
„Sens”, „ВАЗ 21213”, „Chevrolet Аveo”, „Chevrolet
Evanda”, „ВАЗ 21099”, „Chevrolet Lachetti”, оскільки
вони більшою мірою з асортиментного ряду відповідають запитам споживачів;
— „ВАЗ 21093” та „Lanos SKD” теж ще користуються попитом і матимуть непогані обсяги реалізації в
найближчий час, однак не в довгостроковій перспективі. Тому підприємству потрібно визначитися з моделями аналогічного класу та цінового діапазону, які
могли б замінити „ВАЗ 21093” та „Lanos SKD” у виробничому асортименті заводу;
— моделі „Таврія”, „Таврія-пікап”, „Славута” та
„Dacia” є морально та технічно застарілими, ринковий
попит на них стрімко падає, а тому їх потрібно зняти з
виробництва;
— підприємству доцільно нарощувати свій асортиментний ряд за рахунок сучасних автомобілів бюджетного класу С, з високими економічними та екологічними показниками, оскільки, як видно з попереднього аналізу, вони є найбільш затребуваними на ринку;
— враховуючи падіння платоспроможності населення, можна спрогнозувати подовження терміну
експлуатації автомобілів, а значить і підвищення попиту на запасні частини та сервісне обслуговування
авто. У контексті цього, ЗАТ „ЗАЗ” доцільно рекомендувати нарощувати обсяги виробництва запасних частин до автомобілів і розширювати спектр послуг сервісного обслуговування.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Діяльність торговельного підприємства в умовах
конкурентної боротьби залежить від його конкурентоспроможності. Економічне середовище сучасного
ринку, якому властиві невизначеність і мінливість,
вимагає від суб’єкта господарювання якісного управління та постійного контролю конкурентоспроможності
своєї діяльності. Якісне управління конкурентоспроможності визначається здатністю формування конкурентних позицій у такому середовищі й утримання
їхнього потенціалу.
Конкурентоспроможність як економічне явище і
невід’ємний атрибут ринку досліджується у працях
зарубіжних і вітчизняних вчених, у яких пропонується різне тлумачення конкурентоспроможності, але всі
вони спрямовані на виробничі галузі. У зв’язку з цим,
актуальною є проблема дослідження різниці управління конкурентоспроможності власне торговельного
підприємства.
Оскільки від конкурентоспроможності залежить
ефективна діяльність підприємства, то научно-практичним завданням є виявлення і вивчення чинників, які
властиві конкурентоспроможності.
Велика кількість і різноманітність публікацій
свідчить про складність предмета наукових досліджень.
Конкурентоспроможність підприємства визначається
різними чинниками, які можуть виявлятися в конкурентних перевагах. Особливого значення надається
проблемі їхнього створення та реалізації. У розробленій
М. Портером теорії конкурентних переваг організації
зазначається, що конкурентні переваги формуються
завдяки ефективності використання всіх видів ресурсів
підприємства, а не лише через їхню наявність [1].
Ж.-Ж. Ламбен розуміє конкурентоспроможність
фірми як можливість кращого, ніж у конкурентів, задоволення потреб покупців. Під час аналізу найголовнішими є визначення типу конкурентної переваги, яка
забезпечується трьома групами чинників: відмінною
якістю, яка є найвищою цінністю для покупців; низькими витратами; ключовими „компетенціями”, які
створюють унікальну цінність для споживачів. Відзначаючи пріоритетність ринкової орієнтації, науковець
робить акцент на її стратегічному аспекті [2].
Дослідження проблем пошуку, створення і реалізація конкурентних переваг, а також конкурентоспроможності підприємств належать Г. Азоєву та
А. Челенкову, які розуміють конкурентоспроможність
як результат, що фіксує наявність конкурентних переваг, без яких вона неможлива, але зауважують, що
наявність окремих конкурентних переваг не означає
автоматичну перевагу [3]. Також, на думку вчених,
передумовою появи конкурентних переваг є ефективне використання ресурсів підприємства.
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Перелік конкурентних переваг визначається за
допомогою їхньої детальної класифікації. Існують різні
підходи до відокремлення та групування ознак. Одна
з найбільш відомих класифікацій розроблена Г. Азоєвим та А. Челенковим, в основу якої закладено групи критеріїв відповідно до форм появу конкурентних
переваг [3].
Невирішеною частиною загальної проблеми — є
не визначеність сутності конкурентоспроможності у
торговельній галузі й різниці конкурентних переваг
виробників товарів і послуг (торгівельні підприємства).
У статті проводиться дослідження й визначаються особливості управління конкурентоспроможністю
підприємства в галузі торгівлі.
Конкуренція у торговельній галузі — це суперництво, насамперед, за покупця, оскільки підприємство є посередником на ринку, елементом інфраструктури (об’єктом), який сприяє взаємодії виробника (продавця) і споживача (покупця) поряд з іншими функціями, зокрема виробничими. Тому пріоритетними завданнями в діяльності підприємства має бути висока
якість задоволення потреб, здатність швидко й адекватно реагувати на зміну поведінки споживачів [4].
Суб’єктами конкуренції у торгівлі є підприємства,
підприємці, для котрих торговельна діяльність є основною, а також підприємства, які поряд з основною діяльністю неторговельного характеру (виробничою, фінансовою, страховою тощо) займаються і торговельною. Звичайно, конкурувати за покупця вони будуть лише у своїх
зонах господарювання, межі яких залежать: від масштабів діяльності підприємства; від виду товару, яким торгують; від контингенту покупців; місця розташування.
Об’єктом конкуренції в торгівлі є товари та додаткові послуги, пов’язані з обслуговуванням покупців, тобто чим борються. Предметом конкуренції
виступають покупці: їхня увага, гроші, а в кінцевому
результаті розмір товарообороту та прибутку, а також
ресурси, частка ринку, тобто за що борються.
Суть конкуренції в окремій галузі глибоко дослідив М. Портер [1], визначивши її взаємодію п’яти сил.
У галузі торгівлі їх можна визначити таким чином:
— покупці та чинники, які впливають на їхню поведінку (купівельна спроможність прибутків покупців, їхня
кількість, смаки та уподобання, інфляційні очікування);
— поява нових фірм-конкурентів у галузі;
— поява фірм інших галузей, які займаються торговельною діяльністю;
— суперництво вже існуючих конкурентів —
підприємств і підприємців, які займаються торговельною діяльністю;
— постачальники товарів (виробники, посередники).
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Конкуренція як процес конкурентної боротьби може
відбуватись ціновими і неціновими методами, кожен з
яких передбачає застосування різних інструментів.
У торговельній галузі до інструментів цінового
методу відносять ціну товару чи послуг та ціновідхиляючі елементи: знижки, надбавки до ціни постачальника (виробника чи посередника). Ці інструменти
мають кількісний характер. До інструментів нецінового методу, які мають здебільшого якісний характер,
відносять різні стимули активізації торгівлі: рекламу,
конкурси, акції, форми та методи продажу, асортимент товарів і послуг тощо. Застосовуючи ті чи інші
інструменти конкурентної боротьби, підприємства формують (здобувають) конкурентні переваги [3].
Конкурентні переваги — це сукупність власних і
набутих матеріальних і нематеріальних активів і умов
діяльності підприємства, використання яких забезпечує йому можливість випередити у підсумку (перемогти) конкурентів за результатами діяльності (більший
обсяг товарообороту, менший обсяг витрат, більший
розмір прибутку, вищий імідж тощо) [4].
Конкурентні переваги, часто ототожнюються з
можливостями фірми більш ефективно розпоряджатися наявними ресурсами, тобто її конкурентоспроможністю.
Така аналогія має вагомі підстави, тому що зміст
конкурентоспроможності трактується як здатність випереджати суперників у досягненні поставлених економічних цілей. Разом з тим між цими поняттями є
причинно-наслідкове розходження [5].
Конкурентоспроможність є результатом, що
фіксує наявність конкурентних переваг, без останніх
неможлива конкурентоспроможність. Однак наявність
окремих конкурентних переваг не означає автоматичну перевагу. Лише комплексно вони можуть вплинути під час вибору кращого [5].
Формування конкурентних переваг у широкому
значенні трансформується в завдання адаптації системи управління до змін конкурентного середовища, що
надає змогу швидко й точно визначати напрями підвищення конкурентоспроможності.
Вирішення цього завдання ускладнюється тим,
що колись досягнуті успіхи на ринку за відсутності
постійної й цілеспрямованої роботи будуть через певний час анульовані відповідними діями конкурентів.
Формування конкурентних переваг — початкових,
власних чи набутих. У процесі розвитку підприємства
та успішного ведення конкурентної боротьби, залежить
від конкурентного потенціалу, а саме — забезпечення
у повнму обсязі ресурсами всіх видів „здатності” фірми
для захоплення лідируючих позицій у галузі.
Конкурентні переваги торговельного підприємства можна класифікувати за ознаками значущості
щодо формування конкурентоспроможності підприємства, за методом оцінювання та тривалістю дії. До
конкурентних переваг торговельного підприємства
відносять матеріально-технічний потенціал, його
зовнішнє та внутрішнє оформлення, методи продажу,
місце розташування, систему товаропостачання, режим роботи, персонал підприємства та рівень його

кваліфікації, організаційно-правову форму, асортимент
товару, фінансово-економічні показники, результативні
показники, імідж [6].
Конкурентоспроможність торговельного підприємства безпосередньо залежить від конкурентоспроможного товару, що воно реалізує. Оскільки конкуренція у
галузі торгівлі в наш час дуже висока (багато торговельних підприємств з приблизно однаковим асортиментом товарів), то конкурентною перевагою виступає
персонал, а саме якісне обслуговування споживачів.
Якщо підприємства-виробники для виготовлення конкурентоспроможного товару вкладають свої ресурси
в якісну сировину, нові технології, робітників тощо, то
в торговельному підприємстві, перш за все, у професійність обслуговуючого персоналу. Власне від якісного обслуговування відбувається перетворення потенційних споживачів в постійних. Крім професійної
підготовки, якість обслуговування залежить і від змотивованості. У наш час кращими стимулами, перш за
все, є: матеріальні (задовільна зарплатня, винагороди,
премії тощо) і моральні (повага, можливість кар’єрного росту, психологічні тренінги, соцпакет тощо).
Зазначаємо, що і маркетинг, і управління вже давно виділили конкурентні переваги як предмет ретельного вивчення. Більш того, маркетинг на практиці ставить і вирішує ці питання у процесі управління підприємством. Реальні позитивні результати досягаються там,
де формування конкурентних переваг доведено до
рівня технології управління [7].
Під час визначення рівня конкурентоспроможності
торговельного підприємства частіше використовують
підхід на основні оцінки показників ефективності порівняно з основними конкурентами [1, 6]. Така оцінка
може виявитися помилковою у зв’язку з частковою
суб’єктивністю — вона здійснюється безпосередньо
підприємством і не враховує ставлення споживачів до
нього. Комплексна оцінка сприйняття споживачами торговельного підприємства за визначеними критеріями
дозволяє виявити проблеми підприємства у задоволенні
потреб потенційних та існуючих споживачів. Максимізація задоволення потреб посилює прихильність споживачів до підприємства і, відповідно, підвищує ефективність його діяльності та конкурентоспроможність.
Таким чином, рівень конкурентоспроможності
торговельного підприємства можна розрахувати на
основі комплексної оцінки системи показників ефективності використання ресурсів підприємства та сприйняття споживачами.
Визначення рівня конкурентоспроможності на
основі оцінки споживачами можна здійснювати за допомогою методів маркетингових досліджень (опитування, спостереження, фокус-груп тощо). Отримана інформація окреслить і позитивні моменти, і проблеми в роботі підприємства, що погіршують його позицію серед
конкурентів з точки зору споживачів [8].
Такий підхід до визначення рівня конкурентоспроможності торговельного підприємства на основі
двох систем оцінювання є більш точним та об’єктивним, оскільки враховує не лише власне уявлення про
досягнутий рівень конкурентоспроможності, а ще й
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реальне відображення всіх конкурентних зусиль
підприємства на ринку, результатом якого є певне
сприйняття споживачами.
Проте, конкурентоспроможність торговельного
підприємства на час оцінювання не дає уявлення про
подальше її підтримування. Уведення показника конкурентоспроможності в довгостроковому періоді дозволить окреслити шляхи досягнення його високого
рівня. Зростання цього рівня має бути стратегічною
метою у розробці стратегії розвитку підприємства.
Висока довгострокова конкурентоспроможність
обумовлюється набуттям конкурентних переваг на ринку у визначений час, які забезпечуються ефективним
використанням ресурсів, стратегічною маркетинговою
спрямованістю і високим стратегічним потенціалом
підприємства. Важливість стратегічного маркетингу в
сучасних умовах підвищується у зв’язку з динамічністю зовнішнього конкурентного середовища. Вплив
зовнішнього середовища спричиняє зростання потреби підприємств у стратегічному маркетингу, який дозволяє: діагностувати рівень стабільності конкурентного
середовища підприємств; базувати свою діяльність на
стратегічних конкурентних можливостях з урахуванням
змін конкурентного середовища; підвищити здатність
адаптації до змін у конкурентному середовищі, діагностувати конкурентоспроможність підприємств; переглядати бізнес-портфель підприємств за допомогою матричних інструментів стратегічного аналізу тощо.
Таким чином, конкурентоспроможність торговельного підприємства можна розглядати як володіння властивостями, котрі формують його переваги в конкуренції
з іншими підприємствами як за відповідні ресурси, так і
за споживача. Властивості конкурентоспроможності доцільно розглядати лише для об’єктів, яким притаманна
певна мета, і які прагнуть її реалізувати у процесі свого
функціонування (підприємство чи галузь), або для цілеспрямованих систем з метою досягнення своїх цілей.
З метою довгострокового забезпечення конкурентоспроможності торговельних підприємств необхідно впроваджувати та використовувати стратегічний
маркетинг, який є основою створення і реалізації конкурентних переваг підприємства.
Для виживання або перемоги в жорсткої конкурентній боротьбі будь-яка система повинна мати певні
переваги перед своїми конкурентами.
Проведені дослідження конкурентоспроможності
торговельного підприємства можна взяти за основу
для подальшого визначення і вивчення методів оцінки
конкурентоспроможності торговельного підприємства
та ефективних інструментів управління її рівнем.
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Зламанюк Т. В. Особливості управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства.
У статті розглядаються класичні підходи до розуміння сутності конкурентоспроможності торговельних підприємств, висвітлюється проблема визначення
рівня їхньої конкурентоспроможності, визначається
особливість управління конкурентоспроможністю торговельній галузі.
Ключові слова: конкуренція у торговельній галузі, суб’єкт конкуренції, об’єкт конкуренції, конкурентне середовище, цінові і нецінові методи конкуренції, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, довгострокова конкурентоспроможність, стратегічний маркетинг.
Зламанюк Т. В. Особенности управления конкурентоспособностью торгового предприятия.
В статье рассматриваются классические подходы к пониманию сущности конкурентоспособности
торговых предприятий, освещается проблема определения уровня их конкурентоспособности, определяется особенность управления конкурентоспособностью торговой отрасли.
Ключевые слова: конкуренция в торговой отрасли, субъект конкуренции, объект конкуренции, конкурентная среда, ценовые и неценовые методы конкуренции, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, долгосрочная конкурентоспособность,
стратегический маркетинг.
Zlamanyuk T. V. Peculiarities of management
by a competitiveness to point-of-sale industry
enterprises.
In the article classic approaches are examined to
understanding of essence of competitiveness and
competitiveness of point-of-sale enterprises, the problem
of determination of level of their competitiveness is lighted,
the marketing constituents of the long-term providing of
the last concerne. The feature of management by a
competitiveness to point-of-sale industry concernes.
Key words: competition in point-of-sale industry,
subject of competition, object of competition, competition
environment, prices and methods of competition,
competitiveness, competitive edges, long-term
competitiveness strategic marketing.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ С УЧЕТОМ ОТРАСЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЫНКА
Реализация продукции является важной частью
коммерческой деятельности промышленного предприятия. Реализация продукции обеспечивает распределение продукции предприятия, непрерывность процесса воспроизводства, регулирует процесс производства в соответствии с параметрами потребностей рынка
и удовлетворяет запросы покупателей в высококачественной продукции. Обеспечение эффективности
реализационной деятельности во многом зависит от
процесса организации системы сбыта продукции на
промышленном предприятии.
Г. Болт [1], Ф. Котлер [2] определяют сбыт как
процесс реализации произведенной продукции в целях
превращения товаров в деньги и удовлетворения запросов потребителей. Согласно Д. Баркан, сбыт — сфера
деятельности предприятия-производителя, имеющая
своей целью реализацию продукции на соответствующих рынках. В рамках этих определений устанавливаются три основные характеристики сбыта: определение
только той сферы, которая прилежит к деятельности
фирм-производителей; продажа выпускаемой продукции с ориентацией на целевой сегмент; деятельность по
формированию каналов распределения.
Таким образом, под сбытом следует понимать
системную деятельность в сфере товарных отношений,
формирующую инфраструктуру рынка, предназначение которой — организация продаж и осуществление
в этом направлении процесса проведения товаров от
производителя (продавца) к покупателю (потребителю),
где основными целями ставятся наиболее полное удовлетворение потребителей и обеспечение прибыли изготовителей продукции (участников товарного обмена).
Целью статьи является изучение особенностей
организации системы сбыта продукции на промышленных предприятиях с учетом отраслевых особенностей рынка.
С. Ефимова определила сбыт как комплекс коммерческих, организационных и технологических мероприятий по доведению товара до конечного потребителя. Здесь к организационным мероприятиям отнесены: подбор партнёров по сбыту; заключение договоров с ними; учёт и контроль выполнения договоров; определение каналов сбыта; разработка планов
сбыта и графиков поставок. Проведение коммерческих мероприятий заключается в: изучении рынка, потребителей; стимулировании сбыта; продвижении товара на рынке. Технологические мероприятия включают в себя: отгрузку, погрузку, разгрузку продук-

ции; приём её по количеству и качеству; транспортировку; хранение; подготовку к продаже.
В целом у С. Ефимовой роль сбыта в деятельности предприятия определяется следующим:
• именно в сфере сбыта происходит окончательная оценка эффективности этой деятельности;
• в сбытовой сети происходит окончательная подготовка товара к продаже;
• при проведении сбытовых мероприятий происходит непосредственный контакт с потребителем, позволяющий получить важнейшую маркетинговую информацию;
• удачно сформированная сбытовая сеть оказывает существенное слияние на повышение конкурентоспособности.
Сбыт представляет собой систему отношений в
сфере товаро-денежного обмена между экономически и юридически свободными субъектами рынка сбыта, реализующие свои коммерческие потребности.
Субъектами рынка сбыта выступают продавцы и покупатели, а объектом сбыта является непосредственно товар в маркетингом понимании этого слова.
Кроме основных участников рынка сбыта, продавцов и покупателей, на нем присутствуют такие различные помощники по сбыту — предприятия и фирмы, способствующие функционированию сбытового
процесса (банки, транспортные предприятия, рекламные агентства, страховые компании и т.д.).
Задача деятелей рынка сбыта состоит в том, чтобы осуществить взаимовыгодный товаро-денежный
обмен между продавцом и покупателем. При этом,
инициатива остается за предприятием, предлагающим
свой товар. Оно должно предлагать товары, соответствующие ожиданиям потребителей и делать это лучше конкурентов. Одновременно производитель должен либо создать собственную систему сбыта, либо
учитывать требования посредников, которые и доставляют товар до потребителя в нужное место, в нужное
время и в необходимом количестве [5].
Действительно, сбыт представляет собой суть
рынка, является товарным фундаментом обмена и реализует обращение продукции. При этом сбыт как
функциональная деятельность инициируется производством и определяется (регулируется) потреблением [6].
Ф.Котлером в [2, с. 27] дано классическое определение понятия „рынок”: „это совокупность существующих и потенциальных покупателей товара”.
В свою очередь „рынок товаров промышленно-
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го назначения” в [2, с.176] определен как „совокупность лиц и организаций, закупающих товары и услуги, которые используются при производстве других
товаров или услуг, продаваемых, сдаваемых в аренду или поставляемых другим потребителям”.
Промышленный рынок представляет собой совокупность взаимоотношений между деятелями рынка (производители, посредники, потребители, банки,
государственные органы, индивидуалы — агенты,
брокеры, и т.п., фирмы, предлагающие услуги, и т.д.),
осуществляемые в границах определенной территории в определенный момент времени [8].
Рынок товаров промышленного назначения обладает рядом особенностей, которые резко отличают его от
рынков товаров широкого потребления. Так, в [2, с. 176]
отмечено, что на рынках товаров промышленного потребления как правило небольшое количество крупных покупателей, которые сконцентрированы географически. Кроме
того, спрос на товары промышленного назначения определяется спросом на товары широкого потребления. Спрос
на товары промышленного назначения неэластичен, т.е.
изменение цен не влечет за собой сильных колебаний общего спроса. Также, Ф. Колером отмечено, что покупателями товаров промышленного назначения являются
профессионалы в своей области. Чем сложнее характер
закупки для нужд промышленности, тем больше вероятность участия в процессе принятия решения о ней целого ряда лиц. Приобретением наиболее важных товаров обычно занимаются специальные закупочные комиссии, в состав которых входят технические эксперты и
представители высшего руководства. Это означает, что
для работы хорошо подготовленными покупателями фирмы, предлагающие товары промышленного назначения,
должны привлекать хорошо подготовленных коммивояжеров. Несмотря на то, что в комплексных мер по продвижению на рынок товаров промышленного назначения, большую роль играют и реклама, и стимулирование сбыта, пропаганда, основным орудием сбыта остается техника личной продажи.
Наиболее важным отличием промышленного рынка от потребительского О. Юлдашева видит тот факт,
что на промышленном рынке действуют компании и организации, которые не являются только продавцами или
только покупателями. Деятели промышленного рынка в
разных сделках выступают в разном качестве — могут
быть и продавцами, и покупателями, и партнерами. Это
различное состояние деятелей промышленного рынка
обеспечивает их активную позицию по отношению к
выбору партнера по сделке. Обе части промышленного
рынка — покупающие и продающие фирмы — одинаково активны в выборе контрпартнеров, они проводят
анализ и оценку потенциальных поставщиков, тратят значительные ресурсы на принятие решения о совершении
сделки, подписывают договоры и контракты и т.п.
Кроме того, на потребительском рынке покупатели неактивны, а скорее пассивны в выборе товара
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кциональной зависимости в товарах, запасных частях, других материальных ресурсах и обслуживании
деятели промышленного рынка находятся в комплексной взаимозависимости друг от друга, что значительно сужает возможности выбора и перемены поставщика. Вследствие этого промышленные покупатели
несвободны в выборе партнера. Особенно сильно эта
зависимость проявляется на сырьевых рынках, добыча ресурсов на которых ограничена.
Еще одним важным отличием промышленного
рынка от потребительского в работе О. Юлдашевой отмечено, что вследствие гораздо меньшего количества
покупателей на промышленном рынке по сравнению с
потребительским (оптовых покупателей всегда меньше,
чем розничных), продающие фирмы рассматривают каждого конкретного покупателя в отдельности, особенно,
если он крупный. И такие предметы сделки как цена,
качество (в том числе упаковка), условия поставки и
оплаты — являются объектом переговоров и подписания контракта с каждым конкретным покупателем в отдельности. Практически все компании-продавцы имеют
специально разработанную систему скидок на продаваемую продукцию: различные покупатели в зависимости
от объема закупки и других деталей соглашения получают продукцию по разным ценам, а также с различными условиями доставки и оплаты. Кроме этого, продавцы стараются удовлетворять любые пожелания своих
постоянных клиентов — возможно специально для постоянного крупного покупателя произвести модификацию своего товара, либо изменить упаковку (ввести надпись и инструкцию на русском языке) и т.п.
Аналогично Ф. Котлер и О. Юлдашева выделили, что промышленные продавцы и покупатели обладают высокими профессиональными навыками в области продукции, которую продают или покупают, а
также навыками коммерческой работы. Всегда сложнее убедить специалиста в том, что ему необходим конкретный товар — должны приводиться серьезные и
реальные аргументы, поскольку покупатель практически всегда уже знает достоинства и недостатки предлагаемой продукции по сравнению с продукцией конкурентов. На потребительских рынках чаще всего
покупатель не осведомлен об истиных характеристиках товара, больше доверяет рекламе и продавцу-консультанту, чьи обещания часто не оправдываются.
Кроме того, в работе О. Юлдашевой отмечено, что
на промышленных рынках конкурентами являются не
только производители однотипных товаров, как на потребительских рынках, а все промышленные деятели,
осуществляющие операции на данном рынке — продавцы, покупатели, банки, государство и т.д. Так, например, если фирма не может погасить банковский кредит,
то ее конкурентом становится банк, который может за
неуплату долга стать владельцем имущества компании.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
промышленные рынки характеризуются рядом особенностей, которые не могут быть не учтены в про-
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цессе организации и управления системой сбыта продукции промышленного предприятия.
В статье А. Цветаевой система сбыта товаров определена как „ключевое звено маркетинга и своего
рода финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, производству и доведению товара
до потребителя”. При этом автор акцентирует внимание на том, что суть сбытовой политики фирмы составляют способы правильного доведения товара до
потребителей и его реализация.
В своей работе Л. Верещагина под системой реализации (сбыта) продукции понимается система, в
которой осуществляются функции реализации продукции. При этом автор дает следующее определение реализационной деятельности на промышленном предприятии — „это отношения по поводу формирования
системы реализации продукции, ее совершенствования и непосредственного осуществления процесса доведения готовой продукции до целевых групп потребителей, включая ее оплату по рыночным ценам” [10].
Таким образом, здесь система реализации продукции
включает в себя реализационную подсистему промышленного предприятия и подсистему распределения продукции (построение каналов сбыта товаров).
О. Юлдашева отмечает, что организация системы
сбыта товаров производственно-технического назначения
требует комплексного рационального подхода и решения
целого ряда проблем, связанных в конечном итоге с определением эффективности той или иной системы организации сбытовой деятельности. Для сбыта промышленной продукции основной формой продажи является личная. Таким образом, в [8] отмечена важность и необходимость установления широких личных контактов с потенциальными покупателями и партнерами по бизнесу.
В общем случае при организации сбыта промышленной продукции возможно использовать два основных способа:
— реализация продукции напрямую конечному
потребителю через собственную сбытовую сеть;
— реализация продукции через посредников.
Собственная сбытовая сеть компании представляет
собой отдел сбыта компании и группу зависимых посредников. В этом случае посредник не является собственником товара, он продает его со склада компании
или со своего склада, где товар находится на условиях
консигнации, и имеет определенный процент с каждой
сделки. Таким образом, агент находится в прямом подчинении отделу сбыта, выполняет его распоряжения,
проводит общую маркетинговую и сбытовую политику компании и обязан регулярно представлять стандартные отчеты о своей деятельности, о ситуации на рынке
и покупательских сегментах, которые он обслуживает.
Организация собственной сбытовой сети требует больших затрат. Поэтому не рекомендуется для предприятий, обслуживающих узкие сегменты рынка и
отдельных непостоянных заказчиков.
Преимуществами создания собственной сбытовой сети являются:

1. Организация прямого взаимодействия с конечными потребителями продукции, что позволяет организовать прямой доступ к первичной информации о
потребностях и предпочтениях основных покупателей,
мотивации клиентов, тенденциях развития рынка —
спроса и предложения, деятельности конкурентов на
рынке, отношении покупателей к продукции компании
и конкурентов и т.п. Таким образом прямые контакты
позволяют „чувствовать” рыночный спрос, иметь первичную информацию, что в конечном счете позволяет
формировать оптимальную рыночную стратегию.
2. Собственная сбытовая сеть ориентирована на
реализацию только продукции компании, все усилия
менеджеров и агентов по сбыту распределены согласно
общей маркетинговой и сбытовой стратегии компании.
3. Повышается возможность организации строгой системы учета и контроля за товародвижением
продукции, объемами реализации, возвратом товара
и его причинами.
Высокие первоначальные расходы на содержание собственной сбытовой сети толкают промышленные компании на использование различных видов независимых посредников.
Целесообразность их использования несомненна при внедрении фирмы на новые рынки сбыта, когда собственная сбытовая система еще не создана. Она
также необходима на основном рынке, если данная
сеть представлена компаниями, которые могут составить сильную конкуренцию со сбытовыми подразделениями компании как в силу их финансовой мощи,
так и по причине хорошего освоения рынка и наличия
тесных контактов с потребителями. Налаживание связей с независимыми сбытовыми организациями может способствовать вытеснению с рынка конкурирующих фирм, которые сотрудничают с теми же агентами на менее выгодных условиях.
Также такая система может использоваться в
случае, когда компания заинтересована в обеспечении потребителя сопутствующими услугами, которые
она сама не в состоянии оказывать самостоятельно,
тогда как сбытовые фирмы занимаются этим. Чаще
всего промышленная компания комбинирует варианты использования собственной сбытовой сети и зависимых и независимых посредников. Начиная с организации независимой сбытовой сети и закрепившись
на рынке, представляющем целевой интерес, промышленные фирмы пытаются превратить независимых посредников в зависимых путем скупки акций, создания личной унии и т.п. Принимая решение о необходимости затрат на финансовое подчинение посредника, компания сопоставляет их с затратами на создание собственной сбытовой сети.
Организация сбытовой сети кроме всего прочего зависит от 3-х основных факторов: типа продукта,
характера потребителя и географической протяженности рынка. В соответствии с этим выделяют 3 основных типа организации сбытовой сети: по регионам, по
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видам продукции и по типу потребителя. Вид сбытовой организации различается также по стадиям жизненного цикла товара. На фазах внедрения и роста
рекомендуется специализация агентов по сбыту на
отдельных группах товаров. Это объясняется задачей
доведения до потребителя информации о преимуществах продукции и обучения его способам ее использования. Зрелость и спад — организация сбыта по
группам потребителей в зависимости от способа использования ими продукта. В этом случае на первый
план выдвигаются задачи всестороннего удовлетворения требований покупателя, выяснения его запросов относительно усовершенствования качества и
моделей изделия, обеспечения его специализированными услугами в соответствии с конкретным способом применения продукции данным потребителем.
Таким образом, систему сбыта на промышленных предприятиях можно определить как комплекс
мероприятий предприятия-производителя по созданию,
производству и доведению товара до потребителя. В
целом система сбыта продукции включает в себя реализационную подсистему промышленного предприятия и подсистему распределения продукции (построение каналов сбыта товаров). При этом суть сбытовой
политики предприятия составляют способы правильного
доведения товара до потребителей и его реализация.
Выделенные особенности системы сбыта на промышленных предприятиях позволяют наметить перспективным направлением исследования изучение особенностей управления сбытом, которое сводится к оценке возможных каналов сбыта, выбору коммуникационной
стратегии в системе продвижения товара и направлено
на увеличение роста объема продаж с целью достижения коммерческого успеха предприятиями.
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Гончаренко М. Ф. Організація системи збуту
продукції на промислових підприємствах з урахуванням галузевих особливостей ринку
У статті розглянуто особливості організації системи збуту продукції на промислових підприємствах.
Визначено необхідність обліку галузевих особливостей в процесі організації і управління системою збуту
продукції промислового підприємства. Перспективним
напрямом дослідження намічено вивчення особливостей управління збутом з метою досягнення комерційного успіху промисловими підприємствами.
Ключові слова: збут, промислове підприємство,
ринок промисловий, ринок, система збуту, система
збуту продукції, організація системи збуту.
Гончаренко М. Ф. Организация системы сбыта продукции на промышленных предприятиях с
учетом отраслевых особенностей рынка
В статье рассмотрены особенности организации
системы сбыта продукции на промышленных предприятиях. Определена необходимость учета отраслевых особенностей в процессе организации и управления системой сбыта продукции промышленного
предприятия. Перспективным направлением исследования намечено изучение особенностей управления
сбытом с целью достижения коммерческого успеха
промышленными предприятиями.
Ключевые слова: сбыт, промышленное предприятие, рынок промышленный, рынок, система сбыта, система сбыта продукции, организация системы сбыта.
Goncharenko M. F. Organization of the system
of sale products on industrial enterprises taking into
account the of a particular branch features of market
The features of organization of the system of sale
products are considered on industrial enterprises. The
necessity of account of a particular branch features is
certain in the process of organization and management
the system of sale the products of industrial enterprise.
Perspective direction of research is set the study of
features of management a sale with the purpose of
achievement of commercial success industrial enterprises.
Key words: sale, industrial enterprise, market,
industrial market, system of sale, system of sale products,
organization of the system of sale.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧОК КОНТАКТУ І КАНАЛІВ
ІНФОРМАЦІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННІ ІМІДЖЕВОЇ СТРАТЕГІЇ МІСТА
Актуальність проблеми. В умовах спаду економіки і зниження ділової активності інвесторів, перерозподілу інвестицій в країни з більш низькими витратами на робочу силу та сплату податків, стирання
міждержавних кордонів виникла загальна потреба в
розробках маркетингових стратегій для міст і регіонів
Європи. Пізніше вона виникла й у країнах колишнього
Радянського Союзу, у тому числі в Україні, з метою
створення сприятливих умов і надання особливих —
ексклюзивних, привабливих пропозицій по залученню
інвесторів та бізнесу. Таким чином, ця проблема потребує більш ретельного розгляду та вивчення.
Стан досліджуваної проблеми. Наша країна є
вихідцем з соціалістичної системи, до теоретичних
постулатів якої не входили такі терміни, як: підприємництво, менеджмент, маркетинг, стратегія, імідж,
брендінг, конкурентоспроможність [5]. Теорія соціалізму заснована на розподільчих функціях. Перехід
України до системи координат капіталізму виявив
відсутність національних розробок з теоретичних ринкових аспектів, тому почався інтенсивний переклад та
вивчення теоретичного і практичного досвіду західних вчених та практиків бізнесу.
Виходячи з огляду теоретичних и практичних розробок маркетингової теорії можна побачити, що до
90-х рр. ХХ ст. основний розвиток отримала розробка продуктового напрямку і послуг. У зв’язку з перерозподілом фінансових потоків у напрямку ринків
дешевої робочої сили й низьких податків у країнах
Східно-Азіатського регіону, а також розробці і впровадженню великих програм у Сполучених Штатах та
країнах Західної Європи з екології, почалось інтенсивне
закриття виробництв, що поставило міста і території
Північної Америки і Європи перед проблемами нестачі
внутрішнього фінансування та зайнятості населення.
Виник правомірний інтерес до застосування й адаптації маркетингових стратегій для міст і регіонів з метою залучення фінансів і створення нових робочих міст.
Перед містами і регіонами постало завдання знайти
своє нове місце у глобальному економічному розподілу праці, в умовах переформатування світової економіки, стирання кордонів між державами, з подальшим розширенням дій наднаціональних та транснаціональних компаній, знайти свою ефективну і довгострокову нішу, у відповідності з цим розробити необхідну комплексну маркетингову стратегію, враховуючи
свої сильні сторони і привабливі, ексклюзивні особливості. Одним з перших, проблему було розглянуто
в роботі „Конкуренція” Майклом Портером у 2-й частині „Конкурентоспроможність регіонів” [1]; у дослідженнях і розробках Ф. Котлера, А. Дайана. Велику

практичну увагу питанню приділяють німецькі землі
та міста [2]. З метою зміни іміджу і перегляду перспектив напрямків розвитку міст і територій, виникла
актуальна необхідність у розробці маркетингу територій, яку досліджували в Росії А. Панкрухін [3],
А. Лавров, В. Сурнін, К. Норкін, І. Арженовскій, а в
Україні — В. Пилюшенко, В. Дубницький [4] та інші.
Метою публікації є необхідність розглянути методичні аспекти дослідження точок контакту обґрунтування оцінки сприйняття іміджевої стратегії та впливу її на внутрішнє та зовнішнє середовище міста та їх
взаємодії, а також проаналізувати канали розповсюдження інформації для вибору ефективного впливу на
бізнес, інвесторів, туристів і мешканців міста та зворотного зв’язку.
Виклад основного матеріалу. Однією зі складових в розробці іміджевої стратегії, яка б сприяла посиленню привабливості міст і території та усуненню негативних стереотипів, є відповідь на питання: яким чином місто або територія взаємодіє з власним внутрішнім
та зовнішнім середовищем, тобто які дії здійснюються
задля створення сприятливих умов для життя і ведення
бізнесу, а також правильного сприйняття механізмів
успішності впливу цієї взаємодії заради підвищення
привабливості міста. Тому можна розглядати, що всі
контакти мешканців міста з внутрішнім та зовнішнім
бізнесом, туристами , як припущення, виникають у точках контакту з містом або територією. Таким чином,
під точками контакту ми будемо розуміти всі ті способи, якими здійснюється взаємодія міста з власним
внутрішнім та зовнішнім середовищем.
Визначення точок контакту є вкрай важливим,
тому що це виявляє шляхи взаємного дотику — міста
з мешканцями, внутрішнім і зовнішнім бізнесом, інвесторами, туристами, учасниками різноманітних заходів.
Це дозволяє адміністрації міста, за допомогою відповідальних за ці контакти, керувати процесом впливу,
контролювати, робити діагностику та аналізувати, як
іміджева стратегія впливає на ті чи інші групи внутрішнього і зовнішнього середовища міста.
Для визначення дій по розробці та впровадженню
іміджевої стратегії насамперед необхідно проведення
досліджень, збору інформації про очікування зовнішнього і внутрішнього середовища міста, а також його
адміністрації, з метою оцінки точок контакту:
— внутрішньої оцінки, постановочні питання:
способи впливу, хто контролює точку контакту, як
оцінюють;
— зовнішня оцінка (вивчення сприйняття та очікування інвесторів, бізнесу та інших).
На прикладі впровадження іміджевої стратегії
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„Ділова столиця України” в м. Донецьку, проаналізуємо відповідь на одне з питань, як мешканці міста
здійснюють контакти з брендом? За відсутності відповідної реклами, належної підтримки адміністрації, сопричетності з брендом мешканців міста і внутрішнього
бізнес-середовища можна спрогнозувати , з достатньою
долею імовірності, відповідь — незадовільний стан роботи служб міськвиконкому та відповідальних осіб, або
їх відсутність у відповідних точках контакту.
Проведення внутрішньої оцінки точок контакту. Першим етапом є внутрішня оцінка точок контакту з проведенням внутрішніх досліджень, анкетування, опитувань комунальних службовців, в тому числі
керівників та мешканців міста, а також представників
бізнес-середовища з кількох складових, а саме: по-перше, визначення ретроспективного бачення міста; по-друге, справжніх уявлень про місто; по-третє, потенційних
очікувань і уявлень про розвиток міста.
Це дасть можливість отримати адміністрації уявлення мешканців міста і службовців місцевих органiв
влади про розуміння очікувань щодо розвитку міста.
У разі збігу напрямків розвитку розробити підтримуючі і підсилюючі програми, а в разі розбіжності —
спрямовувати зусилля по зміні настроїв або знаходження компромісного рішення, найбільш задовольняючого всі сторони. При цьому треба мати на увазі, що
мешканці міста є неявним фактором, тобто не контрольовані міською адміністрацією. Бізнес-середовище
лише частково контролюється адміністрацією. Явним
фактором, на який можна прямо впливати, є муніципальні службовці та працівники муніципальних
підприємств. Такий підхід дозволяє отримати правильні
уявлення щодо оцінки внутрішнього середовища, а
також отримати інформацію з метою аналізу, порівняння з попередніми дослідженнями, прийняття коригуючих рішень і використання її для наступних етапів.
Етап оцінки внутрішнього середовища дозволяє
отримати відповіді на основні питання, а саме:
1. Якими способами здійснюються контакти мешканців, бізнес-середовища та муніципальних службовців з містом та його брендом?
2. Способи, якими адміністрація хотіла б впливати на мешканців міста і прибулих, у тому числі іноземних громадян і делегацій, для досягнення довгострокових іміджевих цілей?
3. Хто є власником і хто здійснює управління
точками контакту? І чи пов’язано це з іміджем та
іміджевою стратегією?
4. Як керівники і виконавчі органи міського самоврядування оцінюють свої повноваження: щодо
внутрішніх очікувань, щодо дій органів управління
інших аналогічних, порівнянних міст; щодо зовнішніх
очікувань і щодо заявлених іміджевих цілей?
5. Які необхідно проводити рішення і виконувати
роботу для поліпшення і зменшення відмінностей між
внутрішніми і зовнішніми очікуваннями?
Такі питання дозволяють визначити: по-перше, як
внутрішнє середовище міста сприймає іміджеву стратегію розроблену і впроваджувану адміністрацією міста,
та бачить свою участь у її впровадженні. По-друге, як
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мешканці, бізнес-середовище та муніципальні службовці оцінюють матеріальні та нематеріальні зусилля
адміністрації щодо впровадження стратегії. По-третє,
визначити точки контакту з іміджевою складовою міста
для включення їх до відповідних програм просування
іміджу міста [6, с. 81-86]. Для наочності, питання зведені у табл.1, що дає змогу більш ефективного розгляду та прийняття рішень. На прикладі системи оцінок
„добре-задовільно-погано” можна отримати загальну
оціночну картину розуміння взаємодії та сприйняття
іміджевої стратегії та точок внутрішнього контакту.
Проведення зовнішньої оцінки точок контакту. Сприйняття внутрішньої оцінки є безумовно важливим чинником розуміння процесів, що відбуваються.
Але, оскільки іміджева стратегія націлена перш за все
на залучення елементів зовнішнього середовища по
відношенню до міста, таких як інвестори, туристи, компанії та корпорації, громадські та спортивні структури,
банки й інвестиційні компанії, це посилює важливість
отримання більш об’єктивної зовнішньої оцінки.
Приведена нижче оціночна табл.1 дозволяє, наприклад, зробити висновки, що мешканці та бізнес деякого умового міста вважають за потрібне збільшити
зусилля на матеріальній та нематеріальній підтримці
бренду. Бізнес міста відмічає що іногородні покупці
недостатньо сприймають позиціонування бренду міста.
Також зазначимо, що зовнішнє середовище під час
спілкування з адміністрацією вважає загальну підтримку
бренду міста незадовільною. Такий наочний розгляд дає
змогу зробити висновки про необхідність адміністрації
докладати більше зусиль з підтримки бренду міста, а
також зосередити основні зусилля на роз’ясненні та рекламі його для зовнішнього середовища.
При цьому необхідно отримати відповіді на наступні питання:
1. Які є основні потреби зовнішнього середовища, виходячи з іміджевої стратегії міста?
2. Отримати оціночну шкалу потреб.
3. Забезпечити ефективну взаємодію з зовнішнім
середовищем.
4. Як зовнішнє середовище сприймає взаємини
з внутрішнім середовищем, а також порівняння з її
очикуваннями і пропозиціями конкурентів (інших міст,
територій).
Застосовуючи вищезазначені питання стосовно
м. Донецька, яке намагається впровадити іміджеву
стратегію „Ділова столиця України”, необхідно визначити, що є найбільш цікавим для інвесторів та бізнесу
під час входження на територію міста, як адміністрація має налагодити ефективну взаємодію із залучаємим бізнесом і як вона готова до плідної співпраці.
Для успішного проведення дослідження важливо визначити пріоритетне коло зацікавлених груп людей, а саме — інвестори, користувачі послуг міста,
представники бізнесу. Під користувачами послуг слід
розуміти учасників конференцій, симпозіумів, круглих столів, людей, які приїхали від компаній та організацій у відрядження до міста, туристи. При цьому вкрай
бажано провести опитування в розрізі — колишні,
нинішні, потенційні. Розуміючи під визначенням ко-
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Таблиця 1
Загальна схема оцінки внутрішніх точок контакту.
Функціональна
група

Мешканці

Бізнес середовище

Адміністрація

Точ ка контакту з
бр ендом
Рекламні дії
Дії
адміністр ації
Під час спілкування з нерезидентами
Покупцірезиденти
товарів та
послуг
Покупцінерезиденти
При роботі в
інших
р егіонах
Зустрічі з
мешканцями
Зустрічі з бізнесом міста

Поняття
Брендінгової
стратегії
добре
добре

Оцінка функціональних о бластей
Підтримка Підтримка
Поняття
бренда
бренда
Позицінуматенематевання
ріальна
р іальна
добре
добр е
задовільно
добре

добр е

З агальна
оцінка
просування бренда
задовільно

Ефективність
бр енда

Ро зходження

добре

добре

добре

добре

задовільно

добре

добре

задовільно

задовільно

задовільно

добре

добре

добр е

задовільно

задовільно

добре

добре

добр е

задовільно

задовільно

добре

задовільно

задовільно

задовільно

задовільно

добре

добре

задовільно

задовільно

добре

добре

добре

добре

добре

добр е

добре

задовільно

добре

добре

Зустрічі з
делегаціями

добре

задовільно

погано

погано

погано

задовільно

задовільно

Зустрічі в
інших
р егіонах

добре

добре

адовільно

адовільно

погано

задовільно

задовільно

лишніх — людей, які користувалися послугами міста,
але вони їх не задовольнили, нинішні — користуються ними зараз і потенційні — які припускають користуватися послугами в місті у майбутньому. При цьому
треба ставити питання виходячи з діючої або передбачуваної іміджевої стратегії, використовуючи наведену
нижче табл. 2. Для проведення анкетування необхідно
залучити до співпраці готелі, організаторів заходів, а
також туристичні компанії, авіакомпанії, запропонувавши їм в обмін, необхідні для них отримані, і оброблені
в результаті узагальнені відомості.
Для кращого сприйняття оцінки зацікавлених
груп з зовнішнього середовища, яке б розкривало
потреби та мотивацію під час прийняття рішень про
входження в бізнес на певній території або цікавих культурних спадків потрібно додати наступні питання:
— Як вони дізналися про місто?
— Які міста вони ще знають і хотіли б брати участь
в їх бізнес-проектах або відкрити там свій бізнес?
— Що для них є найбільш важливим для розвитку бізнесу або наявність цікавих міст для туристів?
— У яких містах вони хотіли б ще побувати і чому?
— Яким чином вони підтримують зв’язок з
містом, його підприємствами та організаціями?
— Що треба змінити, щоб вони повернулися?
— Потужні та слабкі сторони.

— Що необхідно змінити?
— Що вони очікують побачити й відчути?
— Що їх найбільше цікавить на території ?
Таке дослідження дозволяє визначити, що є
найбільш важливим з погляду зовнішнього середовища. Виявити конкретні побажання зовнішнього середовища та їх асоціації по відношенню до інших міст. Визначити діючих та потенційних конкурентів. Це також дозволяє зробити розрахунок ідеальних пропозицій для них
і розуміння ідеальних взаємин [6, с. 86-93] .
Аналіз отриманих результатів. Під час проведення дослідження внутрішнього середовища ми отримуємо оцінку взаємодії та порозуміння з іміджевою стратегією, яким чином адміністрація може впливати на
внутрішнє середовище заради максимального зближення
зі стратегією. Проведення аналізу зовнішнього середовища дозволяє отримати ідеальну карту взаємодії, визначити потужні і слабкі сторони, ефективність взаємодії
з точками контакту, а також визначити ступінь розбіжності оцінок між внутрішнім і зовнішній середовищем.
Розробка плану коригувальних дій. Проведений зведений аналіз дозволяє поставити цілі й завдання, визначити пріоритетні заходи i розробити реалістичний план дій для досягнення мети іміджевої стратегії.
Важливим є те, що після виконання цих дій з’являється ясність на що необхідно звернути пильну ува-
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Таблиця 2
Карта оцінки зацікавлених груп зовнішнього середовища і етапи взаємодії з містом.

Колишні
Головна ціль: зрозуміти
чому не підходять пропозиції міста
Інвестори
Представники
бізнеса

Питання: Яким містам
було віддано перевагу?
Чому не влаштувало місто?

Користувачі послуг

Питання: Визначити
негативні і позитивні
сторони.
Яким послугам вони
віддають пріоритетне
значення?
Питання: Що сподобалось і не сподобалось?
Що треба змінити, щоб
вони повернулися ?

Туристи

Нинішні
Головна ціль: зрозуміти
чому не влаштовують
пропозиції міста, сильні
та слабкі сторони
Пита ння: Чим привабило їх місто?
Що їх влаштовує і що
вони хотіли б змінити?

Питання: Які послуги їх
влаштовують і їх
пріоритетність?
Чому вони і в подальшому хотіли би корис туватися послугами міста?
Питання: Сильні
та слабкі сторони.
Що необхідно змінити?

гу для досягнення стратегічних цілей і вибрати відповідний інструментарій. Адміністрація міста повинна
показати найвищій ступень зацікавленості й рішучості
стосовно виконання виробленої іміджевої стратегії.
Проведення досліджень оцінки сприйняття іміджу
внутрішнім та зовнішнім середовищем міста дає великі
довгострокові вигоди. Адміністрація та виконавці отримають необхідні інструменти для правильного
управління і впровадження іміджевої стратегії, розуміння її значущості та актуальності. Вони будуть розуміти
слабкі сторони, над якими необхідно працювати. Це дасть
також можливість перерозподілити зусилля й матеріальні
та нематеріальні ресурси в бік збільшення ефективності.
Попередні умови впливу. Для ознайомлення з
місією, баченням, цілями і завданнями іміджевої стратегії необхідне поширення інформації певними каналами, інакше вона може залишитися лише наміром.
Інформацію про іміджеву стратегію міста повинні
отримати організації та компанії, групи та особи, на
яких вона повинна впливати. Основним завданням
інформації є отримання, як мінімум, позитивного
сприйняття, а як максимум, — бажання діяти щодо
участі в обраній іміджевій стратегії.
Канали інформації. З метою „капіталізації”
іміджа міста, та перетворення його на справжній
„бренд”, треба здійснити низку заходів. При цьому
основними каналами поширення інформації можуть
виступати реклама на телебаченні, поширення іміджевих друкованих видань на виставках, які проходять і
на території міста, і за його межами, бажано запропонувати підприємствам міста включати до своїх рекламних матеріалів та видань узгоджену рекламу міста
або розповсюджувати вже готові буклети міста (за
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Потенційні
Головна ціль: Зрозуміти
якими критеріями вони користуються, їх ідеальні очікування
Питання : Якими критеріями
вони користуються?
Які їх очікування?
Що необхідно зробити, щоб
вони прийняли рішення на
користь міста?
Питання : Які послуги їх приваблюють?
Які їх очікування?
Що треба покращити?

Питання : Що вони очікують
побачити й відчути?
Що їх найбільш цікавить на
території ?

допомогою інтернету на веб-сайті, сайтах підприємств
міста), разташовувати рекламу й рекламні статті на
провідних сайтах, за допомогою особливих розсилок,
і традиційним способом, і за допомогою інтернету.
Одним із видів адресної доставки інформації може
слугувати спеціальний рекламно-презентаційний комплекс (розроблений в декількох форматах) який буде
використовуватися під час прийомів делегацій та участі
членів адміністрації міста в конференціях, круглих столах, під час перебування делегацій міста за його межами та інших заходах. Рекламно-презентаційний комплекс необхідно розробити на різні цільові групи (інвестиційні компанії, представники бізнесу, одержувачі
послуг), а також в різних форматах за обсягом, з урахуванням крос-культурних особливостей, у випадку
спрямованості на представників бізнес-структур та
одержувачів послуг з інших країн [7; 8] .
Для цього необхідно враховувати напрацювання
з впливу реклами на споживачів та застосування всіх
її складових. Наприклад, раціональної, показуючи і
розповідаючи правдиві факти і фактори, котрі позитивно можуть вплинути на розвиток бізнесу на певній
території із застосуванням, якщо це можливо, розрахунків і переваг території для ведення бізнесу. Треба
обов’язково надати інформацію про відомі організації,
компанії та банки які знаходяться тут, як позитивно місто
вплинуло на їх розвиток і процвітання (наприклад, для
м. Донецька компанії SCM, ДТЕК; стадіон „Донбас
арена”, ЗАТ „Донецьксталь”, ЗАТ „Геркулес”) . Показати наявність необхідної інфраструктури, комунікацій
та висококваліфікованого персоналу.
Визначити емоційну складову міста, наскільки
зручним є місто, його позитивна аура, властиві йому
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культурні та духовні цінності, за необхідності, ідеалізуючи окремі аспекти для посилення загального позитивного сприйняття. Звернутися до таких успішних образів, яким хотілося б відповідати і бути схожим (наприклад для м. Донецька: С. Прокоф’єв,
А. Солов’яненко, С. Бубка, В. Янукович, І. Кобзон,
Р. Ахметов).
Показати і розповісти про духовні засади міста,
у чому його сила, який позитивний заряд вони несуть, з якими етичними критеріями вони пов’язані (наприклад: відповідальність, жертовність, допомога
ближньому). Показати притаманну містові систему
цінностей [9, с. 82-112].
Початковою стадією передачі інформації, пов’язанної із впровадженням іміджевої стратегії, є передача повідомлення про те, що місто має певну спрямованість —
місію та бачення, влада розробила заходи, виходячи з
розробленої стратегії, і має бажання донести її до визначених цільових груп, з метою залучення їх до своєї території. Роз’яснення переваг, пільг та інших корисних пропозицій для інвесторів, представників бізнесу та одержувачів послуг — дає розуміння для них, чим ця територія відрізняється від інших і які преференції вони зможуть отримати тут. Після цього необхідно, за допомогою
зворотнього зв’язку, отримати оцінку сприйняття і провести ранжування пропозицій щодо визначення найбільш
корисних і співпадаючих з цілями, завданнями і стратегіями залученої сторони. У разі збігу більшості позицій,
зацікавленні компанії розробляють свої заходи стосовно
до переїзду людей до привабливого міста. У випадку,
якщо є невизначеності, проводиться уточнення і з’ясування недостатньої інформації. Головне завдання адміністрації міста — створити такий рекламний продукт, щоб
виникало якомога менше запитань і непорозуміння, а
також визначити осіб, підрозділи або організації, які в
повному обсязі могли б роз’яснити, і, за необхідності,
виступити провідником для компаній, що прийняли позитивне рішення. Для користувачів послуг необхідно
створити зрозумілі карти, схеми, покажчики тощо.
Адміністрація за допомогою іміджевої стратегії повинна
постійно показувати і підкреслювати надійність виконання
своїх зобов’язань. Цього можна досягти, за умови
роз’яснення історії та базових точок успішного розвитку, роз’яснення цінностей території з наданням доказів
на підставі позитивних прикладів; зв’язку за допомогою
асоціацій з успішними людьми, компаніями, проектами
тощо. Винятково важливим є створення і підтримання
високого рівня довіри. Цілі: утримання наявних інвесторів і бізнесу, збереження їх лояльності за рахунок забезпечення актуальності; розширення сфери обізнаності
щодо іміджевої стратегії та її привабливісті; домогтися
залучення міста до списку пріоритетних територій.
Для втримання й закріплення компаній на території необхідно, щоб результати повністю співпадали з
очікуваннями, викладеними в іміджевій стратегії, її
місією, баченням, цілями й завданнями, а також сприяли виробленню позитивних реакцій та відчуттів, довіри стосовно до міста.
На стадії контакту, отримання інформації, формуються способи доставки каналами розповсюдження,

залучають і тестують різні види забезпечення інформацією для того, щоб якомога більше зацікавити потенційних інвесторів, бізнес і споживачів послуг. Основними каналами інформації є:
— організація заходів (конференцій, зустрічей,
виставок ), і на своїй території, і за її межами;
— взаємодія потенційно зацікавлених сторін з
внутрішнім середовищем міста;
— інформаційно-рекламне забезпечення на території міста;
— інтернет (веб-сайт міста і розміщення інформаційно-рекламних блоків на найбільш відвідуваних
сайтах, інтернет-конференції, блоги);
— обмін делегаціями.
Кожний з перерахованих каналів вимагає особливих інструментів та методів впливу, у тому числі, із
врахуванням крос-культурних особливостей.
Стадія взаємодії передбачає активацію, підтримання та утримання зацікавлених і задіяних сторін зовнішнього і внутрішнього середовища міста. Для
здійснення взаємозв’язку необхідно практикувати проведення круглих столів, із обов’язковою участю перших осіб адміністрації міста, системного анкетування
компаній і організацій, що працюють на території або
зверталися із запитами до адреси адміністрації, створення бази даних про компанії та організації, з їх запитами і побажаннями. Проведення такої роботи може
припускати і утворення окремого структурного підрозділу, і створення юридичної особи, заснованої містом,
яка може повністю фінансуватися з бюджету міста, а
також можлива проплата за надання послуг інвесторами, компаніями та іншими зацікавленими сторонами. Важливою метою взаємодії є також відстеження
тенденцій для прийняття коригувальних заходів
(табл.3).
При цьому для створеного структурного підрозділу або підприємства повинна бути визначена пріоритетна робота з проведення системного аналізу, перевірки та оцінки відповідності роботи впроваджуваних програм, місії та баченню відповідної іміджевої
стратегії, якості взаємодії точок контакту з інвесторами, представниками бізнесу і одержувачами послуг.
Такий підхід забезпечить регулярну корекцію планів
та заходів з підтримки і якісного функціонування та
реалізації іміджевої стратегії.
Одним з методів підтримки і популяризації
іміджевої стратегії та отримання зворотнього зв’язку
можуть бути програми лояльності місту, а саме „Кращий інвестор року”, „Краща туристична компанія”,
„Найбільш активний бізнес-партнер”, „Краще підприємство, яке представляє місто” тощо.
Висновки. У статті розглянуто методичні аспекти дослідження точок контакту стосовно міст та територій, за допомогою яких з’являється можливість
ефективно впливати і взаємодіяти з іміджевою стратегією, із внутрішнім та зовнішнім середовищем міста.
Зроблено аналіз каналів розповсюдження інформації
з метою ефективного впливу на інвесторів, бізнес, туристів та зворотного зв’язку. Запропоновані рекомендації щодо застосування їх до впровадження імідже-
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Таблиця 3
Місця взаємодії з надання послуг

Місця взаємодії
Система покажчиків міста
Інформаційні канали
Рекламно-інформаційний комплекс
Зус трічі, конференції, круглі столи
Показ користі
Управляючі дії
Реагування

Кана ли та форма взаємодії
Покажчики якісної інформації разміщеної на в’їздах, а також
на вулицях міста
Інтернет, теле бачення, друкованні видання, зустрічі
Якісна та зрозуміла реклама з ура хуванням крос-культурних
особливосте й
Живе спілкува нн я, можливості обміну досвідом, міжособисті
взаємини
Отримання необхідної і ва жливої інформації для прийняття
рішень
Аналіз і відстеження тенденцій, проведення корегуючих заходів
Вміння швидко реагувати на потреби та бажанн я

вої стратегії міста. У подальшому це дасть можливість
адміністрації міста вибрати і здійснювати цільовий
вплив на певні групи людей і бізнес.
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У статті розглянуто методичні аспекти дослідження точок контакту, взаємодії іміджевої стратегії з
внутрішнім та зовнішнім середовищем міста для ефективного впливу адміністрації міста під час її впровадЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ження. Зроблено аналіз каналів розповсюдження
інформації та зворотного зв’язку. Запропоновано рекомендації щодо застосування їх до впровадження
іміджевої стратегії міста.
Ключові слова: стратегія, імідж, бренд, точка
контакту, канал інформації, рекламно-презентаційний
комплекс.
Марченко И. В. Методические аспекты исследования точек контакта и каналов информации при разработке и внедрении имиджевой стратегии города
В статье рассмотрены методические аспекты исследования точек контакта, взаимодействия имиджевой
стратегии с внутренней и внешней средой города для
эффективного воздействия администрации при ее внедрении. Сделан анализ каналов распространения информации и обратной связи. Даны рекомендации по применению их при внедрении имиджевой стратегии города.
Ключевые слова: стратегия, имидж, бренд, точка контакта, канал информации рекламно-презентационный комплекс.
Мarchenko I. V. Methodical aspects of studies
of contact points and informational channels in the
design and implementation of branding strategies
for the city
The article deals with methodological aspects of
research points of the contact and interaction branding
strategy with internal and external environment of the
city for the effective impact of the administration in its
implementation. The analysis of informational canals
dissemination and feedback was done. Recommendations
on the use of their image in the implementation strategy
of the city were proposed.
Key words: strategy, image, brand, point of contact,
canal of information, advertising and presentation
complex.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЯМИ НА ОСНОВЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА
Постановка проблемы. Современная российская экономика находится в состоянии постоянной модернизации и актуализации. В процессе модернизации должны быть задействованы все уровни власти,
представители бизнеса и гражданское общество. Одну
из важных ролей в решении данного вопроса играет
региональный маркетинг, который обеспечивает решение реальных, а не теоретических задач определенной
территории. Региональный маркетинг наиболее эффективен, так как является инструментом позиционирования региона для внутреннего национального рынка
и мировой экономики.
Как известно, в настоящее время маркетинг трактуют как философию бизнеса, определяющую стратегию и тактику компании в условиях конкуренции [1].
Также, маркетинг рассматривают как интегрированную
функцию менеджмента, которая основана на изучении
вкусов, тенденций и желаний потребителя [2]. Если взять
за основу стандартное понимание классического маркетинга и добавить региональный фактор, то мы получаем эффективный практический инструмент для администрирования любого территориального образования.
Таким образом, региональный маркетинг — это
маркетинг в интересах определенной территории, ее
внутренних и внешних составляющих. Это продвижение региона и его составляющих элементов (ресурсов,
расположения, особенностей бизнеса) на мировой рынок. Также, это удобный инструмент для эффективного использования конкурентных преимуществ и постепенного устранения недостатков экономической модели региона. Что, в свою очередь, позволяет решить
актуальную проблему развития регионов.
Анализ последних исследований и публикаций.
Исследованием обозначенной проблемы занимались такие ученые как: Р. Арчибальд, В. Богданов, В. Воропаев, К. Грей, В. Елиферов, Г. Керцнер, Э. Ларсон, М. Романова, А. Товб, Г. Ципес. Однако многие вопросы, характеризующие особенности регионального маркетинга
раскрыты недостаточно.
Целью статьи является определение преимуществ
регионального маркетинга в условиях перехода на новый уровень управления регионами в Российской Федерации для повышения конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста национальной экономики.
Изложение основного материала. Региональ-

ный маркетинг — это современная философия управления территорией, в основе которой лежат актуальные тренды управления, новые роли и функции территориальных органов власти и уникальная база знаний менеджмента и маркетинга.
Внедрение новых и эффективных способов управления территорией позволяет не только в значительной
степени произвести модернизацию определенного региона, но и создать предпосылки для устойчивого роста,
как определенной отрасли, так и региона в целом.
Рассматривая процесс внедрения новых способов управления территорией, стоит отметить, что стандартные механизмы обеспечивают функционирование
любого территориального образования. Но, из-за того,
что данные способы не задействуют различные инновации, они не могут способствовать ускоренному росту экономики определенного региона, что негативно
сказывается на росте всей российской экономики.
В свою очередь региональный маркетинг мы рассматриваем как современную философию управления,
как комплекс мер, при помощи которого можно решать
гораздо большее количество различных задач (рис. 1):
Это объясняется тем, что региональный маркетинг включает в себя не только стандартные методы
управления, но и накопленную базу знаний таких фундаментальных направлений как менеджмент и классический маркетинг. Таким образом, региональный
маркетинг позволяет решить несколько комплексных
задач и достичь цели.
Новый метод управления территорией или ее определенными ресурсами позволяет решать сразу несколько задач, а следовательно обеспечивать более быстрое
достижение цели за счет первоначального детального
изучения территории, ресурсов, продукта или услуги. В
дальнейшем создается определенный план действий, в
котором четко выделена цель и задачи. Таким образом,
корректировка цели если и происходит, то в незначительных масштабах. При этом появление новых задач не
осложняет достижение конкретно поставленной цели.
Отдельно отметим, что внедрение регионального
маркетинга как современной философии управления
любым территориальным образованием, позволяет решать ряд ключевых задач, которые, присутствуют в
механизмах государственного управления территориями и национальной экономикой. Это происходит из-за
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Рис. 1. Модель регионального маркетинга

того, что в условиях сложной современной многоуровневой экономики изменяются цели, задачи и инструменты управления. А возросшая самостоятельность
регионов создает предпосылки для того, чтобы в большей степени учитывались различия и экономическую
специфику регионов. При этом конкурентоспособность
становится одним из главных критериев сравнения городов, областей, регионов.
Единственным методом, с помощью которого можно решить сложные задачи в области управления территориями является региональный маркетинг. Именно он
решает задачи „на местах”, обеспечивая устойчивый рост
национальной экономики. В отличие от региональной
экономики, которая занимается изучением регионального
комплекса и внедрением различных национальных программ, региональный маркетинг действует по четкому
структурированному плану. Такой специализированный
подход дает все предпосылки к стабильному росту экономики, так как механизм его работы одинаков для всех
уровней территориальных образований и бизнеса, что в
свою очередь обеспечивает максимальную эффективность и прозрачность действий.
Также отметим, что региональная экономика, как
наука изучающая механизмы управления территорией, в значительной степени подвержена влиянию наследия плановой экономики, когда централизованное
управление фактически уничтожало систему изнутри. Региональный маркетинг опирается на четко сформулированные потребности страны, рынка, бизнеса и
потребителей.
В качестве примера можно привести освоение
северных территорий РСФСР.
С точки зрения региональной экономики, данное освоение было оправдано, так как решало ряд ключевых задач: обустройство неиспользуемых земель,
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создание новых городов, повышение обороноспособности страны. Громадные инвестиции, создание системы транспорта и миграционные потоки. В итоге,
большая часть созданного хозяйства пришла в упадок или уничтожена.
С точки зрения регионального маркетинга, ситуация выглядит иначе. Предположим, что во времена
СССР существовала рыночная экономика и региональный маркетинг, как элемент управления. В таком случае, разведку и добычу ресурсов осуществляли российские и западные компании. Количество новых городов было крайне мало, так как представители администрации и бизнеса, исходя из экономической целесообразности, выбрали мобильные малые поселения, вместо создания инфраструктуры на неподготовленной территории. Транспортная инфраструктура развивалась исходя из потребностей населения и бизнеса. В итоге, хозяйство было сохранено. Рост различных отраслей экономики в определенных регионах
создавал миграционные потоки. Благодаря естественным процессам появляются небольшие города из малых поселений и поселков городского типа.
Рассмотрев два различных примера, можно сделать вывод о том, что региональный маркетинг имеет
значительные преимущества как метод управления
региональными программами. Это происходит из-за
того, что региональный маркетинг не только более
современен и базируется на научной базе региональной экономики, менеджмента и классического маркетинга, но и оперирует такими понятиями как экономическая эффективность и потребность рынка в том
или ином виде ресурса, товара или услуги. Благодаря этому, использование регионального маркетинга
одинаково эффективно как для управления территориальными образованиями и ресурсной базой в рам-
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Рис. 2. Модель управления проектом стандартными методами

ках целой страны, так и для представителей среднего
и крупного бизнеса, которые ведут свою деятельность
в масштабах региона, страны или глобального рынка.
Отметим и то, что региональный маркетинг базируется на четком планировании решения определенных задач и достижения определенной конкретной
цели. Изучив данные аспекты, можно сформулировать основные задачи, которые решает эффективное
внедрение регионального маркетинга, как механизма
управления для администрации территориального образования:
— определение ролей и задачей объекта управления адекватно новым рыночным и глобальным трендам;
— использование инновационных методов и инструментов управления территориальным образованием, что в свою очередь создаст предпосылки для устойчивого экономического роста региона;
— использование различных конкурентных преимуществ региона, проведение четкого позиционирования и сегментирования, создание информационной
поддержки действий;
— совмещение в процессе управления различных целей развития данного региона, среди которых
федеральные, бюджетные, социальные и коммерческие.
Благодаря решению данных ключевых задач,
администрация территориального образования может
не только создать эффективную систему управления
регионом, но и фокусировать усилия на решении определенных проблем, не отклоняясь от ранее поставленной цели. При этом четкое планирование действий
позволяет избежать возникновения негативных факторов, которые влияют как на реализацию отдельного
проекта, так и на бизнес-климат во всем регионе.

Региональный маркетинг, как метод управления, не
только более эффективен и современен, но и более безопасен в плане внесения изменений в реализацию проекта. Это объяснимо тем, что маркетинг обладает рядом
ключевых преимуществ, среди которых планирование и
сегментирование. Поэтому, процесс управления регионом или любым территориальным образованием при
помощи регионального маркетинга наиболее четко и
адекватно соответствует современным тенденциям
управления и обеспечивает потребности социума.
Чтобы показать эффективность управления территориальным образованием при помощи регионального маркетинга, были разработаны несколько конкретных примеров и проведен их детальный анализ.
Стандартные методы управления проектом
в регионе.
Рассмотрим модель реализации проекта в рамках
отдельно взятого региона при помощи стандартных
методов управлении и достижения целей (рис. 2).
Как видим, при стандартных методах администрация определяет цель и задачи, которые необходимо
решить для достижения цели. Достигнуть цели нужно
за определенное время. А количество задач четко регламентировано.
На иллюстрации отмечены все основные этапы
достижения цели. Так как стандартные методы управления, которые появились еще во времена плановой
экономики, претерпели лишь незначительные изменения. Именно из-за низкой культуры управления проектами в России, как в рамках одного территориального образования, так и в стране в целом, мы становимся свидетелями очень большого количества нереализованных проектов. Отсутствие четкого планиро-
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Рис. 3. Модель управления проектом методом регионального маркетинга

вания, изучения рынка и сегментирования аудитории
приводит зачастую к тому, что даже реализованные и
завершенные проекты оказываются никому не нужны. Иными словами, создаваемый актив не может
найти не только потребителей, но и становится неуправляемым, так как не может органично взаимодействовать с другими элементами рынка региона.
Примером управления стандартными методами
может служить реализация государственной политики, которая была нацелена на привлечение автомобильных производителей в Российскую Федерацию. Ряд
мер, предпринятых для этого, полностью себя оправдал: появились сборочные производства таких компаний, как Ford, Nissan и так далее. Но в рамках глобальной экономики это не дало результата. Это произошло из-за того, что устаревшие производственные мощности в России не могут обеспечивать автомобильных гигантов запасными частями, элементами
кузова и силовыми агрегатами. Как следствие, потребители получают „российский” автомобиль, собранный лишь на 10% из комплектующих, произведенных в России. Стоимость нового автомобиля остается выше, чем на западных рынках. Это связано с тем,
что стоимость иностранных комплектующих вырастает, вслед за ростом тарифов и таможенных пошлин.
Данный пример иллюстрирует отсутствие планирования, изучения рынка и технологического цикла [3].
В качестве вывода, скажем следующее: отсутствие четкого планирования, которое изучает требования глобальной экономики и также потребности потребителей приводит к плачевным последствиям.
Управление проектом с помощью регионального маркетинга
В отличие от стандартных методов управления,
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когда для достижения цели зачастую не изучают потребности рынка и потребителей, региональный маркетинг (как элемент маркетинга классического) базируется на четко структурированном планировании действий. На иллюстрации (рис 3.) видно, что модель
управления в значительной степени отличается от стандартной модели. Это обусловлено тем, что различия
между устаревшими и новейшими методами управления в значительной степени влияют не только на
достижение цели, но и на решение различных ключевых задач в рамках проекта. Таким образом, использование регионально маркетинга в рамках реализации проекта наиболее эффективно.
В отличие от стандартных методов управления,
региональный маркетинг изначально базируется на
анализе данных, таких как территориальные особенности, ресурсный потенциал, социальная и экономическая составляющая региона. Таким образом, решение о реализации проекта в рамках региона принимается исключительно исходя из целесообразности, федеральных требований и потребностей потребителей.
Вследствие этого можно в несколько раз повысить
эффективность проектов, так как администрация избавляется от решения непрофильных задач, как во
время реализации самого проекта в регионе, так и
после завершения проекта [4].
В приведенной модели отражен весь процесс
реализации проекта: от принятия ключевого решения
о целесообразности проекта, до достижения конкретной цели. На первом этапе администрация территориального образования принимает решение о том, что
данный проект целесообразно развивать в регионе и
он органично входит в структуру экономики региона.
Далее, администрация при помощи специального от-
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дела или группы аналитиков и маркетологов переходит ко второй стадии: подготовке к реализации. В данном примере мы видим принципиальное отличие от
стандартных методов управления: администрация большую часть времени анализирует, планирует и изучает,
а не переходит сразу же к реализации проекта.
Подготовка к реализации проекта является не только сложным элементом, но и многогранным процессом, который неоднократно подвергается корректировке
и анализу. Процесс подготовки включает в себя работы по планированию: изучение регионального и глобального рынка, создание плана работ, сегментирование аудитории, детальное изучение целей и задач и последующий анализ полученной информации. Именно
такой детальный и комплексный подход позволяет, если
не исключить, то в значительной степени минимизировать риски во время реализации проекта [5].
Например: активная политика региональных властей Краснодарского края отчасти привела к тому, что
зимняя олимпиада будет проведена в Сочи. Это связано с тем, что в рамках комплексного подхода,
администрация позиционировала определенную часть
региона, как курорт. Благодаря этому, Краснодарский край не только сохранил входящий туристический поток, но и добился значимых успехов в привлечении инвесторов. Проведение олимпиады лишь усилит конкурентоспособность данного региона. Рассматривая данный пример, мы не можем говорить лишь о
спонтанных и непоследовательных действиях. Проведя краткий анализ деятельности администрации региона, можно придти к выводу, что постоянно велась и
ведется кропотливая работа по планированию, изучению и анализу полученных и достигнутых результатов. Поэтому, даже в рамках размещения рекламы в
СМИ мы видим четкое позиционирование региона и
сегментирование аудитории: для обычных потребителей показывают ролики курортов края, а для представителей бизнеса предлагают участие в международном инвестиционном форуме „Сочи”.
Проведя анализ подходов к управлению региональными проектами и самим территориальным образованием при помощи регионального маркетинга, можно сделать ряд выводов. Благодаря эффективному изучению
рыночных потребностей, администрация региона на начальной стадии может принимать решение о целесообразности реализации проекта, тем самым фильтруя инициативы федеральных властей, представителей регионального бизнеса и других потребителей. При этом не так
важно, кто является инициатором самого проекта в регионе. Администрация территориального образования
может поддержать данную инициативу или же выступить в роли критика, обосновывая свою позицию с точки зрения целесообразности реализации данного проек-

та. Именно благодаря взаимовыгодному сотрудничеству
между бизнесом и государством можно достигнуть необходимого роста экономики России. А сотрудничество
возможно только тогда, когда все органы власти ориентированы на создание предпосылок для устойчивого экономического роста. В будущем, это позволит избежать
различных проблем, в рамках реализации как региональных, так и федеральных проектов.
В контексте использования новых методов управления и взаимодействия бизнеса и государства интересно рассмотреть один пример: несколько лет назад крупная российская компания при поддержке администрации территориального образования заявила
о создании нового промышленного производства определенных товаров в регионе. Переговоры прошли
успешно, готовилась документация. Региональная администрация рассчитывала на создание новых рабочих мест. Но на стадии проектирования и изучения
пришлось отказаться от создания данного предприятия. Произошло это лишь из-за чрезмерного влияния
одного фактора: в соседних поселках городского типа
не было достаточного количества квалифицированной
рабочей силы. Для ее привлечения необходимо было
решать различные дополнительные задачи и инвестировать дополнительные заемные средства. Из-за этого эффективность проекта снизилась и предприниматели отказались от его реализации.
Таким образом, комплексный подход, отличающий региональный маркетинг от стандартных методов
управления наиболее эффективен в условиях современной российской экономики. Углубленное изучение различных факторов при планировании и сегментировании может полностью трансформировать проект. А негативное влияние лишь одного фактора может поставить под угрозу реализацию всего проекта.
Выводы. Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что процесс планирования и управления различными проектами в регионе,
который использует региональный маркетинг, наиболее эффективен в условиях рыночной экономики. Региональный маркетинг базируется не только на потребностях и целях национальной экономики, но и учитывает различные факторы размещения, потребности
бизнеса и потребителей. Подобный комплексный подход позволяет в краткосрочной и долгосрочной перспективе поддерживать и развивать любой проект в
рамках территориального образования.
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Чернов В. В. Комплексний підхід до управління територіями на основі регіонального маркетингу
У статті розглянуті теоретичні і практичні питання впровадження регіонального маркетингу, як
найбільш ефективного інструменту позиціювання регіону і підвищення його конкурентоспроможності.
Упровадження нових та ефективних способів управління територією дозволяє не лише в значній мірі провести модернізацію певного регіону, але й створити
передумови для стійкого зростання, і певної галузі, і
регіону в цілому.
Ключові слова: регіональний маркетинг, проект,
методи управління, ефективність, конкурентоспроможність.
Чернов В. В. Комплексный подход к управлению территориями на основе регионального
маркетинга
В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы внедрения регионального маркетинга, как
наиболее эффективного инструмента позиционирования региона и повышения его конкурентоспособности.
Внедрение новых и эффективных способов управления территорией позволяет не только в значительной
степени произвести модернизацию определенного региона, но и создать предпосылки для устойчивого роста, как определенной отрасли, так и региона в целом.
Ключевые слова: региональный маркетинг, проект, методы управления, эффективность, конкурентоспособность.
Chernov V. V. Complex going near a
management territories on the basis of the regional
marketing
The theoretical and practical questions of
introduction of the regional marketing are considered in
the article, as the most effective instrument of keeping
of region and increase of his competitiveness.
Introduction of new and effective methods of
management territory allows not only largely to produce
modernization of certain region but also to create preconditions for strong growth, both certain industry and
region on the whole.
Key words: regional marketing, project, management
methods, efficiency, competitiveness.
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ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ЯКІСТЮ НА ЗАТ „ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД” (ЗАЗ)
Постановка проблеми. Необхідність фундаментальних досліджень систем управління, здатних забезпечити ефективне функціонування організації в сучасних нестабільних економічних умовах, стає очевидною, а ефект від впровадження стандартів якості —
найактуальнішим питанням для власників та менеджерів суб’єктів господарювання. Теоретичні матеріали і практичний досвід підприємств свідчать, що
діяльність стосовно підвищення якості необов’язково
веде до економічного успіху — це спонукає вчених та
практиків досліджувати проблему результативності та
ефективності впровадження систем управління якістю.
Для організаційного забезпечення упровадження та використання системи менеджменту якості (СМЯ) на машинобудівних підприємствах накопичено відповідну
нормативно-правову базу [1; 2; 3], адаптовано міжнародні стандарти СМЯ до умов України [5; 6; 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суттєвий вклад у дослідження теоретичних основ та розробку методології впровадження системи менеджменту якості на промислових підприємствах внесли закордонні та вітчизняні спеціалісти — М. Кане, Б. Іванов,
В. Корешков, А. Схіртладзе [9], А. Шадрін [10], В. Кондриков, В. Плотнікова [11] та ін. У роботах вчених розглянуто організаційні аспекти впровадження, оцінки
ефективності СМЯ шляхом встановлення зв’язку (функціонального чи кореляційного) між впровадженням
СМЯ та фінансовими показниками діяльності компанії.
Необхідність визначення особливостей управління і результатів впровадження СМЯ на машинобудівних підприємствах, а також відсутність універсальної
методології організаційно-інформаційного забезпечення реалізації проякісної моделі управління обумовили
вибір теми наукової статті.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
аналіз та обґрунтування організаційного забезпечення
реалізації системи управління якістю ISO 9000:2000
на машинобудівному підприємстві.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Успішна діяльність підприємства на сучасному автомобільному ринку можлива лише за наявності ефективно функціонуючої системи менеджменту якості, яка
дозволяє отримати впевненість в тому, що очікування
та вимоги споживачів продукції будуть виконані. Створення системи менеджменту якості ЗАТ „ЗАЗ” на базі
ISO 9001:2000 супроводжувалось наступними організаційними рішеннями:

— розробка методичного забезпечення СМЯ з урахуванням використання досвіду управління реалізацією
Комплексної системи управління якістю продукції (КС
УЯП) та Системи стандартів безпеки праці (ССБП);
— організація проведення навчання та тренінг
персоналу, а саме: навчання основам менеджменту
якості і вимогам ISO 9001:2000, стажування персоналу на автомобільних заводах Daewoo та General
Motors, участь у спільних аудитах систем якості інших
підприємств;
— формування Політики якості підприємства, яка
доведена до відома кожного працівника заводу;
— призначенння представника Вищого керівництва підприємства в СМЯ, який несе відповідальність
та має повноваження для вирішення питань функціонування СМЯ і всередині підприємств, і у взаємозв’язках із зовнішніми організаціями з питань менеджменту якості;
— встановлення і загальнозаводських цілей з
якості, і по кожному окремо взятому підрозділу;
— перегляд діючої та розробка нової документація системи якості, а саме: Директиви з якості, 56 стандартів підприємства (СТП), 164 положень 28 процедур управління (ПУ);
— проведення реновації виробництва, модернізації та вдосконалення якості автомобілів;
— затвердження щорічно Наказом №1 на
підприємстві річних засад, спрямованих на покращення якості продукції, виділення необхідних для цього
матеріальних ресурсів;
— підготовка 35 внутрішніх аудиторів з числа
найбільш підготовлених, спеціально навчених спеціалістів різних підрозділів підприємства;
— впровадження нових процесів СМЯ.
Здійснення наукового та методичного керівництва
по створенню та впровадженню СМЯ на ЗАТ „ЗАЗ” проводило Міжнародне технічне товариство „Бюро Верітас”
(Bureau Veritas Ukraine) — міжнародною компанією, що
спеціалізується на таких видах послуг, як: інспекції, випробування, аудити, сертифікація, різного роду технічна підтримка та консультаційні послуги.
У червні 2003 р. ЗАТ „ЗАЗ” було успішно сертифіковано на відповідність міжнародному стандарту якості
ISO 9001:2000. Один раз на три роки проводиться ресертифікаційний аудит, а кожен рік між ресертифікаціями проводяться наглядові аудити, що за своїм вмістом
процедур та охопленням об’єкту перевірки становлять
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приблизно 20% від повного сертифікаційного аудиту.
Таким чином, на сьогодні ЗАТ „ЗАЗ” успішно пройшло дві ресертифікації у 2006 та 2009 рр.
Керівництво ЗАТ „ЗАЗ” ставило такі цілі сертифікації системи менеджменту якості:
— підвищення іміджу підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках;
— отримання матеріального свідоцтва того, що
встановлена СМЯ ЗАТ „ЗАЗ” відповідає вимогам всесвітньо визнаного стандарту;
— отримання переваг для участі у тендерах на
постачання продукції, особливо за межі України;
— виконання необхідної умови партнерів задля
створення спільних підприємств та проектів;
— скорочення кількості аудитів іншої сторони.
Очікувані результати впровадження системи ISO
9001:2000 на ЗАТ „ЗАЗ” підтвердились у:
— збільшенні міри задоволеності та лояльності
споживачів;
— визначенні функцій, повноважень та відповідальності всього персоналу, а також покращення взаємодії та взаєморозуміння між персоналом;
— підвищенні ефективності рішень, що приймаються;
— постійному вдосконаленні процесів проектування, виробництва, контролю та управління;
— підвищенні ефективності функціонування
підприємства в цілому за рахунок пріоритету методів
попередження над методами усунення недоліків;
— зростанні конкурентоспроможності та прибутковості підприємства;
— планомірного підвищення якості продукції.
Розвиток системи якості на ЗАТ „ЗАЗ” співпав із
початком виробництва автомобілів „OPEL” фірми
„General Motors” (GM), тому підприємство прийняло
зобов’язання та відповідальність за впровадження системи якості GM, яка відображена у 25 процедурах GM.
Перевірку впровадження процедур GM на підприємстві
проводить служба Відділу контролю якості (ВКЯ),
внутрішні аудитори, а також працівники служби якості
GM. Серед заходів, що спрямовані на підвищення рівня
ефективності системи якості, визначимо такі:
— проведення аудиту системи якості постачальників;
— проведення аудиту системи якості підприємств
сервісної мережі;
— підтвердження результативності СУЯ підприємства, яка влучає в себе систему якості GM (багатоступенева система контролю).
До побудови СМЯ застосовується процесний підхід
із виділенням восьми процесів першого рівня (табл. 1)
та встановлюється взаємозв’язок з вимогами ISO
9001:2000. Наявність необхідних для функціонування та
моніторингу процесів, людських та фінансових ресурсів,
а також інфраструктури та робочого середовища, забезпечується керівництвом підприємства на основі прийнятої політики в галузі якості та установлених цілей, з ураЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

хуванням аналізу відомостей про функціонування СМЯ,
як на всьому підприємстві, так і в окремих підрозділах.
Кожний з процесів СУЯ, пов’язаний з певним етапом виробництва продукції, включає в себе елементи
моніторингу та вимірювань (точки моніторингу, критерії результативності, методики вимірювань), що дає
можливість виявляти невідповідності, які можуть виникати на окремих стадіях виготовлення продукції або
протікання процесу (табл. 2).
Виходячи із загальної схеми процесів СМЯ, вся
інформація, отримана в результаті процесу вимірювань,
аналізується задля демонстрації здатності процесу досягати запланованих результатів. Корегуючі та попереджувальні дії, які здійснюються за результатами аналізу, дозволяють не лише досягати запланованих результатів, але й безперервно покращувати процеси.
Відповідальні за процеси, вхідні та вихідні відомості
процесів, необхідні ресурси та критерії оцінки результативності процесів, а також методики виконання процесів визначені в картах процесів. Під час передачі
стороннім організаціям процесів, що впливають на
відповідність продукції установленим вимогам,
підприємство забезпечує управління процесами.
Документація СМЯ підприємства включає документально оформлені політику та цілі щодо якості,
інструкції з якості, посібник з якості лабораторій, документовані процедури, документи згідно вимогам
ISO 9001 та ISO/TS16949. Структура документації
СМЯ представлена на рис. 1 [12].
Документація системи менеджменту якості на
підприємстві розповсюджується та зберігається на
паперових та електронних носіях. Отримання сертифікату якості ISO 9001:2000 у 2003 р. сприяло підвищенню іміджу підприємства як надійного партнера
серед міжнародних автомобільних компаній. Так, у
2004 р. корпорація „General Motors” дала згоду на
повну локалізацію виробництва автомобілів „Lanos”,
а згодом і на дрібновузлове складання кількох марок
„Opel” із передачею технології виробництва.
Проведений аналіз динаміки росту продажу ЗАТ
„ЗАЗ” протягом 1998 — 2010 рр. засвідчує, що з 2003 р.
показники ефективності виробництва зробили значний
стрибок і наступні 5 років зростали аж до періоду фінансової кризи 2008 — 2009 рр. Це свідчить про те, що впровадження системи стандартів ISO 9001:2000 сприяло росту довіри з боку вітчизняного та закордонного споживача, а після першого року масового продажу і підвищенням довіри споживачів і задоволеністю якості продукції.
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Організаційно-інформаційне забезпечення реалізації СМЯ на ЗАТ
„ЗАЗ” пов’язується з такими заходами, як розробка
та впровадження автоматизованої інформаційної системи управління документацією СУЯ, впровадження
галузевих стандартів TS 16949 „Практичні вимоги по
використанню ISO 9001:2000 для автомобільного ви-
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Таблиця 1
Організаційно-технічне визначення процесів СМЯ на ЗАТ „ЗАЗ”
№

2

Проектування і розробка

Орієнтація на
споживача

1

Процеси
першого
рівня

Закупівля

3

В ипуск продукції
Управління
Моніторанг обладнанням
і вимірю- для монітовання
рин гу та
вимірювань

6

Управління ресурсами

7

8

Учасники процесу

1.1. Вивчення та аналіз вимог споживача/ринку

4.3. Контроль якості
4.4. Управління невідповідною продукцією

Відділ експорту
Відділ обліку, реалізації і планування
Виробничий відділ
Департамент координації та планування
Конструкторсько -експериментальний відділ
Відділ експорту
Відділ обліку, реалізації і планування
Відділ контролю якості (ВКЯ)
Відділ розвитку постачальників (ВРП)
Конструкторсько -експериментальний відділ
Відділ математичного моделювання та проектування осна щення (ВММ іПО)
Відділ технології і підготовки виробництва
ВКЯ
Відділ розвитку постачальників
Відділ контрактів на постачання комплектуючих
Відділ контрактів на постачання машинокомплектів
Відділ контрактів на постачання матер-лів
Відділ договорів логістики, пос тачання обладнання, енергорес урсів та послуг
Відділ планування та диспетчеризації закупівель та
поставок
Планово-аналітичний відділ (ПАВ)
Відділ планування і диспетчерризації обробки
вантажів
ВКЯ
Департамент управління матеріалами (ДУМ)
Підрозділ етапу 3.1 за винятком ВРП і ПАВ
Виробничий відділ
Складальний цех
Цех фарбування
Цех зварюва ння
Пресовий цех №1
Пресовий цех №2
Арматурне виробництво
Цех пластмасових виробів
ТОВ „Автомашлитье”
ВКЯ
Підрозділи етапу 4.2

4.5. Відвантаж ення, продаж

ВКЯ
Відділ логістики запчастин

1.2. Сертифікація продукції
1.3. Зворотній зв'язок зі споживачем, обробка інформації
2.1. Координація засвоєння автокомпонентів
2.2. Проектування і розробка продукції
2.3. Верифікація і валідація проектів
2.4. Проектування і розробка процесів
2.5. Ухвалення
3.1. Вибір постачальників, укладення контрактів

3.2. Доставка закупленої продукції на завод
3.3. Контроль закупленої продукції
3.4. Управління закупленою продукцією (в т.ч. невідповідною)
3.5. Оцінка діяльності і моніторинг пос та чальників
4.1. Планування
4.2. Виробництво

4

5

Процеси
другого рівня

ВОРіП
Відділ експорту (ВЕ)
Відділ стандартизації і метрології
Підрозділи *)
Відділ стандартизації і метрології
Підрозділи *)

5.1. Планування
5.2. Калібрування
5.3. Експлуатація та зберігання
6.1. Аудит СУЯ
6.2. Аудит продукції
6.3. Аудит процесів
6.4. Випробування продукції і матеріалів
7.1. Персонал (прийом, підготовка, звільнення)
7.2. Обладнання:
- механічне, електронне;
- енергетичне.
7.3. Оснащення
7.4. Транспорт
7.5. Інформа ційне забезпечення
7.6. Робоче середовище
7.7. Формування бюджету, моніторинг господарської діяльності
Аналіз СМЯ керівництвом

ВКЯ
Всі підрозділи СУЯ
ВКЯ
ВКЯ
ВКЯ
Департамент організації праці та персоналу
Навчальний центр
Відділ головного механіка
Відділ головного енергетика
ОММіПО
ТОВ „ЗАЗОСНАСТКА”
Підрозділ етапу 4.2
ГРП „Автотранспорт”
Ділянка залізничного транспорту ( ДУМ)
Відділ інформаційних технологій
Департамент охорони праці та навколишнього
середовища
Департамент координації та планування
КЕВ
Вище керівництво

Дослідження СМЯ
*) КЕВ, ВТіПП, Прес.1, Прес.2, Армат. вир-во, ЦПИ, ЦСК, ЦОК, Складальний цех, ГРП „Автотранспорт”, ВГМех, ВГЕ, ТОВ
„ЗАЗОСНАСТКА”, ТОВ „АВТОМАШЛИТВО”, ДУМ, ВКЯ, ВСіМ.
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Таблиця 2
Матриця відповідності процесів СМЯ ЗАТ „ЗАЗ”
вимогам стандарту ISO 9001-2000 (ISO/TS16949-2002)

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Пр оектування і
розробка

Закупівлі

Випуск
продукції

Моніторинг і вимірювання

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

5.6.
6.1.

*
*

*
*

*
*

6.2.

Людські ресурси

*

*

6.3.
6.4.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Інфраструктура
Робоче середовище
Планування створення продукту
Процеси, пов'яза ні зі споживачем
Проектува ння та розробка продукції
Проектува ння та розробка процесів
Закупівлі – продукція
Закупівлі – послуги
Управління виробництвом
Управління обла днанням для моніторингу
та вимірювань
Загальні положе ння
Моніторинг та вимірювання
Управління не відповідною продукцією
Аналіз відомостей
Удосконалення

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

*

8

*
*
*
*
*
*

Загальні положе ння
Вимоги до документації
Відповідальність керівництва
Орієнтація на с поживача
Політика в області якості
Планування
Відповідальність, повноваження та
зв'язок
Аналіз збоку керівництва
Управління ресурсами

4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

7

Дослідження СУЯ

6

Управління
р есу рсами

3

Орієнтація на
споживача

Вимоги ISO 9001 (ISO/TS16949)

2

Управління обладнанням для монітор ингу і вимірювань

1

Процеси
4
5

*
*

*
*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

Символ * в секціях таблиці означає придатність вимог стандарту ISO 9001 (ISO/TS16949) до процесу СМЯ

робництва і організацій, які мають відношення до запчастин”, і, нарешті, використання концепції загального управління менеджменту якості (TQM), орієнтованої на постійне самовдосконалення та самооцінку,
постійне покращення соціальної задоволеності всередині та зовні підприємства.
До переліку ефективних організаційних рішень з
використання СМЯ відносяться створення базових
документів системи якості підприємств сервісної мережі, проведення навчання та стажування групи аудиторів, здійснення планових аудитів підприємств серЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

вісної мережі з видачею рекомендацій та консультацій
по вдосконаленню СМЯ підприємств сервісної мережі
Предметом подальших досліджень стане оцінка
ефективності впровадження проякісних заходів до
управління промисловим підприємством.
Література
1. Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність”. — [Чинний від 2005-01-01]. — Відомості Верховної Ради. — 1998. — № 30-31. — Ст. 194.
2. Закон України „Про стандартизацію”. — [Чинний
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Політика
якості
Цілі з якості

Інструкції

СТП

Структурні
схеми

Інструкції, карти процесів

Записи

Констр.
докум.
Технічна
документаці
я

ПУ

Документи зовнішнього
походження ( ДСТУ, ТУ, ГОСТ,
документи в межах спільних
проектів та ін. )

Положення
Посадові
інструкції

СТП — стандарти підприємства; ПУ — процедури управління

Рис. 1. Структура документації СМЯ на ЗАТ „ЗАЗ”

від 2006-01-11]. — Відомості Верховної Ради. — 2001.
— № 31. — Ст. 45. 3. Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001—2002 роки.
— [Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26
вересня 2001 р. № 462-р.] [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : www.rada.gov.ua. 4. Системи управління якістю. Основні положення та словник: ДСТУ
ISO 9000-2001. — К. : Держстандарт України, 2001.
— 27 c. 5. Системи управління якістю. Вимоги:
ДСТУ ISO 9001-2001. — К. : Держстандарт України,
2001. — 27 с. 6. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності: ДСТУ ISO 9004-2001.
— К. : Держстандарт України, 2001. — 44 с. 7. Вардеман С. Статистичні методи забезпечення якості / Стівен
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ня реалізації системи управління якістю на ЗАТ
„ЗАпорізький автомобільний завод” (ЗАЗ)
У статті розглянуто модель операційної системи
управління якістю на ЗАТ „Запорізький автомобільний завод”. Визначено особливості й складові успішної практики організаційного забезпечення реалізації
системи управління якістю ISO 9000:2000.
Ключові слова: економіка підприємства, управління якістю, ISO 9000:2000, металургійне підприємство.
Бурлаченко Е. П. Организационное обеспечение реализации системы управления качеством на
ЗАО „Запорожский автомобильный завод” (ЗАЗ)
В статье рассмотрена модель операционной системы управления качеством на ЗАО „Запорожский автомобильный завод”. Определены особенности и составляющие успешной практики организационного обеспечения
реализации системы управления качеством ISO 9000:2000.
Ключевые слова: экономика предприятия, управление качеством, ISO 9000:2000, металлургическое
предприятие.
Burlachenko O. P. Determination of operational
processes and stages inconsistency at JSC “ZAZ”
Operational system examination of rolled steel
production management at steel enterprise is presented.
Based on quality management methodology ISO
9000:2000, methodological approaches to detecting
operational processes and stages inconsistency at JSC
“ZAZ” are developed.
Key words: enterprise economics, quality
management, ISO 9000:2000, steel enterprise.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ
Вступ. Дуже важливим моментом у поліпшенні
якості продукції підприємства є створення робітникам
високої внутрішньої мотивації. Поняття „мотив” часто використовують для позначення таких психологічних явищ,
як прагнення, бажання, задум, острах і інше, які відображаються в людині у вигляді готовності до діяльності,
що веде до певної мети. Діяльність людини спрямовується безліччю мотивів, сукупність і внутрішній процес взаємодії яких називається мотивацією. Мотивація тісно пов’язана із всілякими потребами людини, вона виявляється
під час виникнення необхідності, недоліків.
„Мотивація — це спонукання до діяльності сукупністю різних мотивів, створення конкретного стану особистості, який визначає, наскільки активно та з якою
направленістю людина діє в певній ситуації” [1, с. 112].
Мотивація тотожна поняттю „ставлення”, яке також активізує й направляє поведінку людини. Мотивація складається із двох частин — діяльності й спрямованості. Різниця між мотивацією та ставленням полягає в тому, що мотивація пов’язана з певною ситуацією, а ставлення має більш сталий характер і виявляє тривалий вплив.
Процеси мотивації можуть мати різну спрямованість — досягти або уникнути поставленої мети,
здійснити діяльність або втриматися від неї, що супроводжується переживаннями, позитивними або негативними емоціями (радість, задоволення, полегшення, страх, страждання). Мотивація супроводжує певну психофізичну напругу, тобто стан порушення, прилив або занепад сил [2,3].
Мета статті. Аналіз мотивації діючих систем
управління якістю продукції в акціонерних товариствах
та визначення економічного ефекту від створення
гуртків якості та інших заходів на підприємстві.
Результати. Принципово розрізняють дві форми мотивації, що зображені на рис. 1 — зовнішню та
внутрішню.
Зовнішня мотивація — це засіб досягнення мети,
наприклад, заробити гроші, одержати визнання, зайняти
вищу посаду. При цьому вона може використовуватися у
двох напрямках: як стимул під час очікування переваг —
принцип надії; як засіб тиску під час очікування недоліків
— принцип страху. Зовнішня мотивація безпосередньо
впливає на поведінку, але ефективність її дії обмежена,
доки вона сприймається у якості стимулу або тиску.
Внутрішня мотивація — це розуміння змісту, переЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

конаність. Вона виникає в тому випадку, якщо ідея, мета й
завдання, власне діяльність сприймаються як гідні й прийнятні. При цьому створюється конкретний стан, що визначає спрямованість дій, а поведінка стане результатом відповідної внутрішньої установки, причому це справедливо
не тільки для людини. Багато організацій починали створювати систему якості із-за зовнішньої мотивації: надії на
переваги в конкурентній боротьбі й зміцнення позиції на
ринку, страх невідповідності продукції майбутнім стандартам якості й втрати ринку створювали її основу.
Інші підприємства зважуються на впровадження
філософії якості продукції, ґрунтуючись на переконанні,
що попередження появи бракованих виробів повинне
стати їх принциповою позицією у світі виробництва. У
цьому випадку мова йде про внутрішні мотивації. Внутрішня мотивація присутня, якщо ідея, завдання або
діяльність сприймаються прийнятними й чогось вартими. Необхідно почувати себе відповідальним за це й
уміти прогнозувати результати. Тоді поведінка стане
результатом, що випливає із відповідної установки.
Значення зовнішньої мотивації для роботи велике. Внутрішня мотивація в сучасному світі виробництва здобуває все більше й більше значення. Вона важлива із-за її довгочасного впливу на результати праці
й відношення до роботи. Її вплив тим сильніший, чим
вище й різноманітніше вимоги до змісту роботи, чим
більше йому відповідає внутрішній стан людини.
Зовнішня мотивація повинна виконувати на початковому етапі роль опори для створення системи
ефективної праці. Її можна також розглядати як додатковий підтримуючий стимул у період консолідації.
Однак довгочасна мотивація та ефективні зміни в поведінці співробітників досягаються тільки за умови
створення внутрішньої мотивації.
Для створення внутрішньої мотивації на
підприємстві ВАТ „ЗТР” пропонується створити гуртки якості, котрі є методом навчання й заохочення персоналу, інтереси якого, у свою чергу, ураховуються в
процесі діяльності організації. Використовуючи прості
статистичні інструменти, люди працюють у групах,
обговорюючи, аналізуючи й вирішуючи різні проблеми, націлені найчастіше на вартість, безпеку й продуктивність. Також їхньою роботою є підготовка пропозицій з удосконалення продукції або послуг компанії. Основні результати діяльності гуртків якості представлені на рис. 2:
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Рис. 1. Формування свідомої поведінки в галузі якості продукції на підставі факторів внутрішньої
та зовнішньої мотивації

Розрахуємо економічний ефект від впровадження
на підприємстві кружків якості. Так, із закордонного
досвіду, упровадження на невеликому підприємстві системи гуртків якості дає зниження вартості браку на
35-40%, а на великому підприємстві на 25-30%.
Якщо брати по мінімуму відсоток зменшення браку, то вийде цифра 25%, що, ми вважаємо, реально
одержати на ВАТ „ЗТР” при вже існуючій системі якості.
На рис. 3 наведено динаміку браку за три періоди.
Якби на заводі існували гуртки якості в 2008 р., то
сума браку скоротилася б на 25% або 2363,09 тис. грн.
Розрахуємо економічний ефект від упровадження такої системи по формулі:
Эт = Рт — Зт, (1)
де Рт — вартісна оцінка результатів заходу за
розрахунковий період;
Зт — вартісна оцінка витрат на заходи за розрахунковий період.
Витратна частина буде такою:
— 300 членів гуртків якості по 1200 грн. на рік
— 360000 грн;
— 20 консультантів та експертів по 4800 грн. на
рік — 96000 грн;
Разом: 456000 грн.
Інші організаційні витрати — 40000 грн.
Усього: 496 тис. грн.
Эт = 2363,09 — 496 = 1867090 грн.
У подальшій діяльності гуртків і вмілої їхньої
організації брак можна зменшити на 30-35%.

Паралельно, з перерахованими пропозиціями необхідно проводити ряд заходів, які дозволять підвищити якість і конкурентоспроможність продукції, що
виготовляється:
а) особиста участь вищого керівництва в питаннях
підвищення якості й конкурентоспроможності продукції;
б) залучення усіх працівників підприємства до
процесу поліпшення якості;
в) ставлення до споживача як до вищої фігури в
діяльності підприємства, визначення потреб споживачів
на основі маркетингових досліджень і підтримка постійного зворотного зв’язку зі споживачами;
г) якість вихідних матеріалів, сировини, що комплектують вироби;
д) удосконалювання й поширення систем управління якістю продукції на базі міжнародних стандартів
по рівнях, сферах, аспектах, стадіях життєвого циклу
продукції, елементам формування якості продукції;
е) створення й удосконалювання системи підготовки фахівців із забезпечення якості й конкурентоспроможності продукції (підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів).
У результаті проведеного аналізу системи заохочення персоналу ВАТ „ЗТР” було з’ясовано, що на
підприємстві стимулювання праці здійснюється на
підставі положення про преміювання керівників,
фахівців і службовців структурних підрозділів підприємства. Відповідно до цього положення винагорода
працівників проводиться лише шляхом виплат премій.
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Рис. 2. Результати діяльності гуртків якості

Рис. 3. Динаміка браку продукції ВАТ „ЗТР” за 2006 — 2008 рр.

Крім того, варто приділити велику увагу моральному стимулюванню працівників підприємства. Так, у
газеті „Електротехнік” варто щомісяця відзначати успіхи
структурних підрозділів і окремих працівників в області
підвищення якості, розробки нових технологічних характеристик продукції, зниження витрат на її виробництво.
Для підвищення матеріальної зацікавленості робітників, технічних фахівців, керівників у поліпшенні
якості продукції, що випускається пропонуємо вдосконалити існуючу систему матеріального стимулювання. У такому зв’язку рекомендуємо виплачувати матеріальну винагороду за двома показниками:
— відпустка й контроль трансформаторів, які не
мали дефектів, виявлених на етапах зборки, приймання й інспекційного контролю;
— за виробництво трансформаторів, які не мали
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

дефектів, що призвели рекламації протягом гарантійного строку експлуатації.
Матеріальна винагорода за виробництво й контроль трансформаторів, які не мали дефектів, виявлених на етапах зборки, приймання й інспекційного контролю пропонується виплачувати в наступному місяці
за розрахунковим. Сума матеріальної винагороди ( S1)
розраховується за формулою:

S1 = 0,01 ´ å

(K i - Di - Li )´ Pni ,
m

(2)

i =1

де 0,01 — коефіцієнт, враховуючий питому вагу
винагороди;

K i — кількість трансформаторів i-ой моделі,
зроблених за розрахунковий місяць;
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Di — кількість трансформаторів i-ой моделі,

зроблених за розрахунковий місяць, із врахованими
дефектами в розрахунковому місяці;
Li — кількість трансформаторів i-ой моделі з дефектами, виявленими під час зберігання на складах
готової продукції;
Pni — чистий прибуток, отриманий від продажу
трансформатора i-ой моделі;
m — кількість трансформаторів різних моделей,
прийнята для розрахунку.
Відомості по величинам Di , Li відповідно до
методики, пропонуються відділом технічного контролю, відомості по величинам K i , Pni представляються бухгалтерією.
Матеріальна винагорода за виробництво й контроль трансформаторів, які не мали дефектів, що призвели до рекламацій протягом гарантійного строку
експлуатації, рекомендується виплачувати в наступному місяці після закінчення строку гарантійної експлуатації таких трансформаторів. Сума матеріальної винагороди S 2 розраховується за формулою:
S 2 = 0,03 ´ å

(K i - Ri )´ Pni
m

,

(3)

i =1

де 0,03 — коефіцієнт;
K i — кількість трансформаторів i-ой моделі,
зроблених за розрахунковий місяць;
Ri — кількість трансформаторів i-ой моделі, на які
надійшли рекламації протягом гарантійного періоду;
Pni — чистий прибуток, отриманий від продажу
трансформатора i-ої моделі;
m — кількість трансформаторів різних моделей,
прийнята для розрахунку.
Інформацію про величину Ri надає відділ
управління якістю й маркетинговий відділ, відомості
по величинам K i , Pni подає бухгалтерієя.
Для реалізації пропонованої системи матеріального стимулювання працівників підприємства за підвищення рівня якості продукції, що випускається, дефекти трансформаторів, виявлені на етапах зборки,
приймання й інспекційного контролю, доцільно враховувати в комп’ютерній системі контролю руху трансформаторів.
Всі дефекти трансформаторів необхідно підрозділити на три категорії:
— перша категорія — дефекти, що не вимагають
для свого усунення істотних матеріальних ресурсів і
розбирання трансформатора;
— друга категорія — дефекти, що вимагають для
свого усунення часткового розбирання трансформатора;

— третя категорія — дефекти, для усунення яких
потрібні заміна комплектуючого трансформатора.
Для кожної із груп дефектів важливо встановити
підрозділи підприємства, що приймають особисту
участь у виробництві й контролі продукції, до якої
відноситься даний дефект.
Загальна сума матеріальної винагороди розподіляється між підрозділами пропорційно їхньої штатної
чисельності у відповідності з наступними вимогами:
— для підрозділу, з вини якого відбувся дефект третьої категорії, матеріальна винагорода не нараховується;
— по дефектах першої й другої категорії дослідно-статистичним методом необхідно задати рівні дефектів, перевищення яких також приводить до позбавлення даних підрозділів матеріальної винагороди;
— сума матеріальної винагороди, що встановлюють на підрозділ, відповідно до пропонованої методики
переходить до фонду керівника підрозділу й розподіляється
серед робочих підрозділів, що брали участь у забезпеченні якості трансформаторів, що випускаються.
Інформацію про рекламації на трансформатори протягом гарантійного періоду необхідно враховувати в комп’ютерній системі, що пов’язана із системою контролю
руху й продажів трансформаторів. Кожний із дефектів
згідно рекламацій відносять до однієї із трьох категорій.
Для кожного з дефектів визначається підрозділ, відповідальний за певний дефект. Загальна сума матеріальної
винагороди за виробництво й контроль трансформаторів,
які не мали дефектів, що призвели до рекламацій протягом гарантійного строку експлуатації розподіляється між
підрозділами пропорційно їхньої штатної чисельності аналогічно розподілу матеріальної винагороди за виробництво й контроль трансформаторів, які не мали дефектів,
виявлених на етапах складання, приймання й інспекційного контролю.
Застосування запропонованої методики заохочення працівників підприємства дозволить підвищити
рівень якості продукції, що випускається. Передбачається зниження рівня дефектів, виявлених на етапах
складання, приймання й інспекційного контролю на
25%, зменшення кількості рекламацій на 30%.
Для визначення економічної ефективності запропонованих заходів щодо підвищення конкурентоспроможності і якості продукції необхідно розрахувати витрати, які понесе підприємство й результати, які будуть
отримані під час їхньої реалізації.
Витрати й результати визначимо окремо за кожним
заходом. Для розрахунку використовуємо наступні відомості: чистий прибуток підприємства в 2002 р. склав
527765 тис. грн., а обсяг реалізації — 3396594 тис. грн.
Розрахуємо ефективність розвитку системи
управління маркетинговими дослідженнями. Для поліпшення процесу управління якістю продукції ми про-
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Таблиця 1
Визначення величини недоотриманого доходу ВАТ „ЗТР” у 2008 р. в результаті випуску продукції,
що не відповідає запитам споживачів
Прогноз
Оптимістичн ий
Песимістичний

Обсяг
реалізації,
тис. грн.
3396594
3396594

Відсоток прибутку,
недоотриманого
підприємством,
тис. грн.
1
2

Величина недоотриманого
прибутку,
тис. грн.
33965,94
67931,88

Величина недоотриманого прибутку після
профілактики ризику,
тис. грн.
11321,98
22643,96

Таблиця 2
Розрахунок чистого прибутку (без обліку додаткових витрат на впровадження заходів) ВАТ „ЗТР” у 2008 р.

Показник
Виторг від реалізації
Собівартість
Податки від виторгу

Ставка, %

у тому числі:
— ПДВ
— відрахування в республіканський фонд (у державні
фонди)
— цільові збори в місцеві бюджетні фонди
Прибуток підприємства
Податки із прибутку, усього
у тому числі:
— податок на прибуток
— транспортний податок
Чистий прибуток

понуємо розробити програму маркетингової інформаційної системи, основним завданням якої є систематизація відомостей і прискорення процесу маркетингового дослідження з метою швидкого реагування на
зміну кон’юнктури ринку.
Витрати по цьому заході складуть:
1) на розробку програми — 8000 грн.;
2) збільшення заробітної плати маркетолога, що
буде займатися збором і систематизацією отриманих
відомостей на 10%, або на 3800 грн. (3200×0,1×12);
3) податки на заробітну плату 40%, що складе
1536 грн. (3840×0,4);
4) збільшення часу роботи в мережі веде до додаткових видатків, зв’язаним із вартістю часу знаходження у Internet у розмірі 1800 грн. на рік (150×12);
Разом по заходу: 15176 грн. (8000+3800+
1536+1800).
Реалізація пропозиції в галузі маркетингових досліджень збільшить обсяг вхідної маркетингової інформації,
а її систематизація дозволить швидко знаходити відомості,
що цікавлять. Це допоможе грамотно реагувати на зміну
кон’юнктури ринку (наприклад, на підвищення або зниження цін конкурентів). У цілому це буде сприяти зменшенню ступеня ризику продажу товарів, що не відповідають вимогам споживачів. Той факт, що підприємство не
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Величина, тис. грн.
45287,92
23413,85
11095,54

20

9057,58

2,0

905,76

2,5

1132,20
21874,07
6562,22

25
5

5468,52
1093,70
15311,85

забезпечує стовідсоткову реалізацію своєї продукції пояснюється наявністю безлічі ризиків: транспортних (псування продукції при транспортуванні), збутових (помилка
визначення місткості ринку), фінансових (неплатоспроможність замовника) та іншими. Фахівці вважають, що
1-2% виторгу підприємство недоодержує в результаті випуску продукції, що не відповідає запитам споживача.
Проведення додаткових маркетингових досліджень дозволяє здійснити профілактику ризику. Уважаємо, що профілактика зменшує щільність ризику в тричі. Результати
розрахунку представлені в табл. 1.
Таким чином, запропонований захід забезпечив
розмір недоотриманого прибутку на 45287,92 тис. грн.
(67931,88-22643,96) — песимістичний прогноз.
У табл. 2 наведений розрахунок чистого прибутку.
Додатковий чистий прибуток від впровадження
маркетингових заходів складе 15311,85-15,176=
15296,67 тис. грн.
Ми пропонуємо заходи стосовно вдосконалення
методів поліпшення якості продукції підприємства. Для
підвищення кваліфікації контролерів якості буде необхідно спрямувати їх на спеціальні курси. Після закінчення курсів завантаженість контролерів якості
збільшиться, тому планується їх матеріально заохотити, збільшивши їм заробітну платню на 10%.
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Таблиця 3
Розрахунок чистого прибутку ВАТ „ЗТР” у 2008 р. при впровадженні системи знижок
Показни к
Виторг від реалізації
Собівартість
Податки від виторгу:

Ставка, %

у том у числі
— ПДВ
— відрахування у державні фонди
— цільові збори в місцеві бюджетні фонди
Прибуток підприємства
Податки із прибутку, усього
у том у числі
— податок на прибуток
— транспортний податок
Чист ий прибуток

Витрати по заходу становитимуть:
1) вартість курсів для 5 контролерів якості 2800
грн. (560×5);
2) збільшення заробітної платні працівників на
10%, або 16200 грн. (2700×0,1×12×5);
3) податки на заробітну платню 40%, або
6480 грн. (16200 ×0,4).
Разом: 25480 грн. ( 2800+16200+6480).
Спираючись на оцінку фахівців, у результаті впровадження такого заходу, коефіцієнт дефектності знизиться від 0,06 до 0,05, і підприємство буде заощаджувати до 5 % чистого прибутку або 26388,25 тис.
грн. (527765 ×5/100). Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження цього заходу складе
26362,77 тис. грн. (26388,25-25,48).
Розрахуємо ефективність заходів щодо вдосконалювання планування цін на нові вироби. Третій захід
припускає впровадити систему знижок для клієнтів.
Витрати на її розробку складуть 9500 грн. Фахівці вважають, що в результаті застосування такої системи
обсяг реалізації зросте на 5% або 169829,7 тис. грн.
(3396594 ×0,05) і складе 3566423,7 тис. грн.
Розрахунок чистого прибутку від упровадження
системи знижок наведений у табл. 3.
Таким чином, додатковий чистий прибуток від
упровадження системи знижок складе 28284,13 тис.
грн. (28293,63 — 9,5). Витрати з розробки й впровадженню запропонованої системи складуть 6700 грн.
Опираючись на оцінку фахівців, у результаті запропонованого заходу, коефіцієнт дефектності знизиться на 0,005 і складе 0,045. Підприємство буде заощаджувати до 2,5 % чистого прибутку або 13194,13 тис.
грн. (527765×2,5/100). Таким чином, додатковий чистий прибуток від впровадження цього заходу складе
13187,43 тис. грн. (13194,13-6,7). Результати розрахунків запропонованих заходів зведені в табл. 4.
У результаті реалізації запропонованих заходів

Величи на, тис. грн.
169829,7
87801,96
41608,27

20
2,0
2,5

33965,94
3396,59
4245,74
40419,47
12125,84

25
5

10104,87
2020,97
28293,63

додатковий виторг складе 215117,62 тис. грн., а додатковий чистий прибуток — 83131 тис. грн., що безумовно вплине на підвищення якості й конкурентоспроможності продукції підприємства.
Висновки.
1. Проведений аналіз форм і методів організації
робіт щодо поліпшення якості продукції, виявлення
можливості застосування до робіт з поліпшення якості
продукції, розробка схем механізму управління якістю, визначення характеру потреб, стан кон’юнктури
ринку як вихідного елемента управління якістю продукції або послуги, критичний розгляд визначень основних термінів свідчить про наступне: управління
якістю продукції на підприємстві — це керівна
діяльність по забезпеченню проектування, виготовлення й реалізації товарів, що володіє досить високим
ступенем корисності й задовольняє запити споживачів.
2. Сучасне управління якістю продукції повинне
безпосередньо орієнтуватися на характер потреб, їхню
структуру й динаміку; ємність і кон’юнктуру ринку;
стимули, обумовлені економічною й технічною конкуренцією, характерні для ринкових взаємин.
3. Головною перевагою системи управління якістю продукції ВАТ „ЗТР” є загальне охоплення системою всієї структури підприємства. У системі задіяні
всі учасники циклів виробництва й комерційної діяльності підприємства. Тим самим забезпечується загальна спрямованість керівництва й персоналу на підтримку
й забезпечення встановленого рівня якості.
4. Сучасне управління якістю продукції на
підприємстві ВАТ „ЗТР” повинне оптимально сполучити дії, методи й засоби, що забезпечують, з одного боку,
виготовлення продукції, що задовольняє поточні запити й потреби ринку, а з іншого боку, — розробку нової
продукції, здатної задовольняти майбутні потреби й майбутні запити ринку. Принципова схема механізму
управління якістю продукції повинна органічно взає-
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Таблиця 4
Ефективність запропонованих заходів щодо поліпшення якості продукції ВАТ „ЗТР” у 2008 р.

Комплекс заходів
Розвиток системи управління
м аркетинговими дослідженнями
Удосконалювання методів
підвищення рівня якості виробів
Удосконалювання планування
цін н а нові вироби
Удосконалювання системи
стимулювання працівників
підприємства за підвищення
рівня якості виробів
Разом

Додатковий
виторг, тис.
грн.

Додаткові
витрати на
заходи, грн.

Додаткові
витрати (без
обліку витрат на
захід), тис. грн .

Додатковий
чистий прибуток,
тис. грн.

45287,92

15176

33965,94

15296,67

—

25480

—

26362,77

169829,7

9500

87801,96

28284,13

—

6700

—

13187,43

215117,62

56856

121767,9

83131

модіяти з маркетинговими дослідженнями й включати
у свій склад блок розробки політики в області якості.
5. Економічний ефект від реалізації запропонованих заходів складає 83131 тис. грн., що безумовно
вплине на підвищення якості й конкурентоспроможності продукції підприємства.
Література
1. Амиров Ю. Д. Оценка качества продукции и
рыночная экономика / Ю. Д. Амиров, А. Н. Печенкин // Стандарты и качество. — 2002. — №10. — 38 с.
2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. — СПб. : Питер, 1999. — 357 с. 3. Богатин Ю. В. Экономическая оценка качества и эффективности работы предприятия / Ю. В. Богатин. — М. :
Изд-во Стандартов, 2001. — 248 с. 4. Исикава К.
Японские методы управления качеством / К. Исикава. — М. : Экономика, 1998. — 153 с.
Семенов А. Г., Король С. А. Удосконалення
процесу управління якістю продукції в акціонерному товаристві
Якість продукції належить до найважливіших критеріїв функціонування підприємства в умовах відносного
насичення ринку і переважаючої нецінової конкуренції.
Поліпшення якості продукції вимагає підвищення якості
сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, упровадження нових прогресивних технологій і методів організації виробництва. Запропоновано створити на ВАТ „ЗТР”
гуртки якості, що становлять метод навчання і заохочення персоналу в поліпшенні якості продукції і розраховано
економічний ефект від їх упровадження на підприємстві.
Ключові слова: якість продукції, планування, гуртки якості, конкурентоспроможність, мотивація, економічний ефект.

вание процесса управления качеством продукции
в акционерном обществе
Качество продукции принадлежит к важнейшим
критериям функционирования предприятия в условиях
относительного насыщения рынка и преимущественной
неценовой конкуренции. Улучшение качества продукции
требует повышения качества сырья, материалов, комплектующих изделий, внедрения новых прогрессивных технологий и методов организации производства. Предложено создавать на ОАО „ЗТР” кружки качества, которые
являються методом обучения и мотивации персонала в
улучшении качества продукции и проведен расчет экономического эффекта от их внедрения на предприятии.
Ключевые слова: качество продукции, планирование, кружки качества, конкурентоспособность, мотивация, экономический эффект.
Semenov A. G., Korol С. А. Improvement of
managerial process by quality of production in jointstock company
Quality of production belongs to the major criteria of
functioning of the enterprise in the conditions of relative
saturation of the market and a primary not price competition.
Improvement of quality of production demands
improvement of quality of raw materials, the materials,
completing products, introduction of new progressive
technologies and methods of the organization of
manufacture. It is offered to create on Open Society „ЗТР”
of a mug of quality which calculation of economic benefit
of their introduction at the enterprise являються by a method
of training and motivations of the personnel in improvement
of quality of production and is carried out.
Key words: quality of production, planning, quality
mugs, competitiveness, motivation, economic benefit.
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ВНУТРІШНІЙ АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ
Актуальність теми. Внутрішній аудит розрахунків з персоналом з оплати праці є одним зі складних і трудомістких ділянок перевірки. Це зумовлено
тим, що в сучасних умовах виникає потреба у проведенні внутрішнього аудиту, спрямованого на оцінку
стану бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат на оплату праці, а також проведення аналізу
трудових показників.
Основною ланкою в системі розрахунків і
управлінням персоналом повинна стати служба внутрішнього аудиту (СВА), до її обов’язків повинні входити і розробка і апробація нових форм, систем і методів нарахування заробітної плати; проведення аналізу оплати праці.
Проведення внутрішнього аудиту розрахунків з
персоналом з оплати праці має бути спрямоване на:
консультування і розробку рекомендацій з питань організації праці і виробництва; підвищення ефективності
розрахунків по заробітній платні; надання практичної
допомоги, і працівникам підприємства, і вищому
управлінському складу акціонерного товариства (АТ).
Внутрішній аудит персоналу з оплати праці має
бути спрямований не лише на проведення перевірки
правильності нарахувань і утримань із заробітної плати, але й на формування рекомендацій, спрямованих
на підвищення ефективності вживаної в АТ системи
матеріального стимулювання.
Постановка проблеми. Метою статті є вибір
оптимальної моделі управління оплатою праці і розкриття основних напрямів проведення внутрішнього
аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці.
Для досягнення поставленої мети запропоновані
наступні завдання: розкрити інформаційне забезпечення
внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з
оплати праці; розкрити технологію проведення внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати
праці; виділити аудиторські методи і процедури, які
доцільно використовувати в процесі проведення
внутрішнього аудиту персоналу з оплати праці; запропонувати модель управління оплатою праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Аналіз нормативно-правової бази України в частині
технології проведення внутрішнього аудиту розра-

хунків з персоналом з оплати праці показав, що нормативно-законодавче визначення питань, пов’язаних
з організацією і методикою проведення перевірки не
регламентований. Саме тому технологія проведення
внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з
оплати праці вимагає вивчення закордонного й вітчизняного досвіду незалежних і внутрішніх аудиторів.
Сучасна економічна література з питань організації і методики проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці
представлена розробками наступних авторів:
1. Ю. Одегов і Т. Ніконова комплексно розглядають питання контролингу і зовнішнього аудиту персоналу організації. У своєму підручнику вони аналізують особливості кадрового аудиту й детально аудиту системи управління персоналом з погляду нормативно-законодавчої бази Російської Федерації і міжнародних стандартів аудиту [1];
2. В. Івашкевіч розглядає питання, пов’язані з
аудиторською перевіркою правильності нарахування і
сплати податків, розрахунків з персоналом з оплати
праці та інших виплат [2, с. 144-165];
3. В. Єрофєєва, у посібнику з аудиту, досліджує
практичні аспекти, пов’язані з організацією і методикою
проведення зовнішнього аудиту розрахунків з оплати
праці, при цьому питання, пов’язані з управлінням оплатою праці практично не досліджені [3, с. 465-483];
4. В. Немченко, у підручнику по внутрішньому
аудиту, розглядає загальні питання, пов’язані з організацією і методикою проведення внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці на українських підприємствах. При цьому питання, які досліджуються зазначеним автором розкривають лише основні напрями роботи СВА в процесі організації проведення аудиту розрахунків з персоналом, а запропоновані рекомендації не дозволяють комплексно
здійснювати внутрішній аудит, і системи управління
персоналом, і розрахунків пов’язаних з оплатою праці
[4, с. 198-203];
5. С. Жминько, О. Швирева, М. Сафонова досить
поверхнево розглядають питання, пов’язані з
внутрішнім аудитом розрахунків з персоналом з
оплати праці. Ці питання стосуються визначення цілей,
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Рис. 1. Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці

завдань, функцій і заходів, пов’язаних із проведенням
перевірки розрахунків з оплати праці [5, с. 170-172].
Аналіз літературних джерел показав на недоопрацьованість нормативно-правової бази і технології
проведення внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці.
Виклад основного матеріалу. Внутрішній аудит
розрахунків з персоналом з оплати праці спрямовано
на вирішення завдань пов’язаних з: оцінкою діючих
систем оплати праці в організації; оцінкою стану синтетичного й аналітичного обліку операцій з оплати праці;
оцінкою ефективності внутрішнього контролю операцій
з нарахування заробітної платні; оцінкою повноти відображення операцій в бухгалтерському обліку по рахунку 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”; перевіркою достовірності облікових регістрів, форм бухгалтерської і статистичної звітності з праці і заробітній платі;
правильністю нарахувань на ФОП персоналу організації;
контролем за дотриманням нормативно-правових актів
України, які регулюють трудові стосунки і питання, пов’язані з питанннями праці та її оплати; проведенням
аналізу оплати праці та трудових ресурсів організації;
розробкою рекомендацій, спрямованих на підвищення
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ефективності системи управління персоналом та оплатою праці; визначенням оптимальної системи управління оплатою праці в організації.
Для вирішення поставлених завдань, внутрішнім
аудиторам необхідно виділити основні складові ФОП та
мати певне інформаційне забезпечення, що спрямоване
на розкриття питань, пов’язаних з проведенням внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці.
Під інформаційним забезпеченням внутрішнього аудиту
слід розуміти сукупність бухгалтерських документів,
облікових регістрів, форм звітності та інших документів,
пов’язаних з дотриманням трудового і податкового законодавства з питань праці та її оплатою (рис.1).
З рисунку 1 видно, що основним інформаційним джерелом внутрішнього аудиту виступають первинні документи, які мають безпосередній вплив на
формування бухгалтерських записів, складання облікових регістрів та форм звітності.
Первинні облікові документи в процесі внутрішнього аудиту АТ можна класифікувати наступним чином:
1. Наказ про облікову політику підприємства регламентує особливості відображення в обліку витрат,
пов’язаних з оплатою праці, їх розподілом, а також
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особливості документального та бухгалтерського оформлення операцій з обліку розрахунків з персоналом;
2. Кадрові документи дають внутрішньому можливість аудитору, в ході проведення перевірки, мати
певну інформацію про кількісний та якісний склад працівників, прийнятих та звільнених працівників тощо.
На підставі штатного розкладу та наказів визначається правомірність встановлення посадових окладів,
різноманітних доплат та надбавок до посадових
окладів. Використання отриманих даних дозволяє внутрішньому аудитору проводити комплексний аналіз
оплати праці та трудових ресурсів. У процесі проведення перевірки внутрішньому аудитору необхідно
перевірити наступні документи: положення про оплату праці; положення про преміювання; штатний розклад; наказ про затвердження штатного розкладу; правила внутрішнього трудового розпорядку; колективний договір; контракт; книга реєстрації наказів по особовому складу; накази по особовому складу (Наказ
(розпорядження) про прийняття на роботу, про припинення трудового договору (контракту)); графік обліку
відпусток; журнал обліку відпусток; наказ (розпорядження) про надання відпустки; особова картка працівника, книга обліку руху трудових книжок та ін.
3. Бухгалтерські документи з обліку розрахунків
з персоналом з оплати праці надають внутрішньому
аудитору інформацію стосовно особливостей нарахування, утримань із заробітної плати та виплат працівникам. До таких документів входять: табель обліку використання робочого часу; наряд на відрядну роботу;
шляховий лист вантажного автомобіля; шляховий лист
службового легкового автомобіля; акт про брак; розрахунково-платіжна відомість працівника; розрахунково-платіжна відомість зведена; відомість на видачу
грошей; звіт відрахувань до фондів тощо.
На підставі первинних бухгалтерських документів
внутрішній аудитор перевіряє правильність нарахування
та утримань із заробітної плати, розрахунок середньої
заробітної плати та проводить зіставлення отриманих
відомостей з показниками в облікових регістрах та
формах бухгалтерської звітності;
4. Документи СВК, використовуються для підтвердження правильності формування бухгалтерських записів та форм фінансової звітності стосовно розрахунків
з оплати праці та витрат, пов’язаних з нею;
5. Аналітичні документи використовуються в ході
проведення аналізу трудових показників та ФОП. До таких документів входять: висновок аналітичного відділу
про забезпеченість організації трудовими ресурсами; ефективності використання ФОП та робочого часу тощо.
Перевірка розглянутих документів дозволить
внутрішнім аудиторам виділити основні порушення
операцій з розрахунків із персоналом з оплати праці

та отримати аудиторські докази за допомогою наступних методів внутрішнього аудиту:
— інвентаризація — використовується для
підтвердження короткострокової кредиторської заборгованості з оплати праці в формах бухгалтерської
звітності;
— перерахунок відомостей для підтвердження достовірності арифметичних підрахунків з оплати праці,
які відображені в первинних документах і облікових
регістрах бухгалтерського обліку;
— підтвердження — використовується для отримання інформації про правильне відображення в бухгалтерському обліку проведених господарських операцій і кредиторської заборгованості з оплати праці на
рахунках обліку;
— перевірка дотримання правил обліку окремих
господарських операцій — застосовується під час
контролю за обліковими роботами, які виконуються
бухгалтерією та кореспонденцією рахунків з операцій,
пов’язаних з оплатою праці;
— усне опитування — використовується в ході
отримання відповідей на запитання внутрішнього аудитора для попередньої оцінки стану обліку розрахунків
з оплати праці та ФОП;
— перевірка документів застосовується аудитором для підтвердження правильності відображення в
бухгалтерському обліку фактичних витрат з оплати
праці, нарахувань та утримань із заробітної платні,
здійснених виплат персоналу, а також повноти і своєчасності їх відображення в первинних документах та
регістрах бухгалтерського обліку;
— дослідження використовується в ході перевірки операцій, відображених в первинному обліку,
журналах-ордерах, відомостях, Головній книзі, фінансовій та статистичній звітності з оплати праці. Особливу увагу слід приділяти відповідності сум оборотів
і залишків в регістрах синтетичного і аналітичного
обліку по рахунках 66 „Розрахунки за виплатами працівникам” та 81 „Витрати на оплату праці”;
— аналітичні процедури застосовуються при
зіставленні ФОП в звітному періоді з показниками
попередніх періодів.
Використання наведених аудиторських процедур
дозволить аудитору отримати певні аудиторські докази лише за допомогою чітко розробленої технології
проведення перевірки розрахунків з персоналом з
оплати праці (рис. 2).
З рисунку видно, що внутрішній аудит розрахунків
з персоналом є складною системою та потребує від
аудитора проведення перевірки не тільки напрямів, пов’язаних з обліком оплати праці, а також проведення
комплексного аналізу з метою розробки ефективної
моделі та політики управління оплатою праці.
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Рис. 2. Технологія проведення внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці
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Проведення внутрішнього аудиту розрахунків з
персоналом доцільно проводити за наступними напрямами:
1) перевірка дотримання чинного трудового законодавства. На цьому етапі СВА необхідно мати чітко
виділені базові напрями перевірки, серед яких виділимо такі: аналіз діючих на підприємстві форм, систем і видів оплати праці; порядок прийому працівників
на постійну, тимчасову та сезонну роботу; порядок
звільнення працівників; вивчення штатного розкладу;
організація обліку праці та робочого часу та ін.;
2) перевірка правомірності і правильності застосування пільг з ПДФО та іншим обов’язковим соціальним зборам. На цьому етапі внутрішньому аудитору необхідно дослідити документи, які дають право
на застосування соціальної пільги з оплати праці та
упевнитися в правомірності її застосування;
3) перевірка правильності нарахування заробітної плати і утримань з неї. Цей етап внутрішнього аудиту
слід проводити за допомогою наступних процедур,
серед яких слід виділити: перевірку повноти нарахування і своєчасності виплати заробітної платні; правильність розрахунку середньої заробітної платні; вибірковий перерахунок нарахованої та виплаченої заробітної платні та ін.
Під час використання на практиці виділених процедур аудитор повинен знати особливості діючих систем оплати праці з урахуванням того, що розмір нарахованої заробітної плати має відповідати розміру
мінімальної заробітної платні;
4) перевірка правильності нарахувань на ФОП. На
цьому етапі розрахунків з персоналом аудитору необхідно звернути увагу на правильність віднесення витрат
на оплату праці і закриття рахунку 81 „Витрати на оплату праці”. Виявлені помилки в процесі проведення аудиту
витрат на оплату праці повинні оформлятися в робочий
документ, у якому аудитор здійснює розрахунок і зіставлення фактично нарахованої та виданої заробітної платні,
які знайшли відображення в рахунках обліку та в облікових регістрах. На такому етапі доцільно застосувати наступні процедури аудиту: перевірку точності
здійснених нарахувань на фонд оплати праці і порядок
їх включення до собівартості продукції (робіт, послуг);
перевірка правильності закриття рахунку 81 „Витрати
на оплату праці” та відображення даної інформації в формах бухгалтерської звітності;
5) перевірка на типові помилки і порушення в
обліку розрахунків з персоналом з оплати праці. На
цьому етапі, внутрішньому аудитору необхідно розробити класифікатор порушень з метою виділення
найбільш проблемних ділянок обліку з погляду порушень чинного законодавства;
6) розробка рекомендацій, спрямованих на підви-

щення ефективності праці та її оплати та ін. На цьому
етапі внутрішньому аудитору необхідно дослідити існуючу політику управління оплатою праці та внести рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності
управління оплатою праці.
Політика управління оплатою праці — сукупність
засобів, спрямованих на вибір оптимальної системи і
форми оплати праці з метою мотивації працівників для
досягнення кращих результатів праці та забезпечення при
цьому випереджальних темпів зростання продуктивності
праці над темпами зростання фонду оплати праці.
Внутрішній аудит політики управління розрахунків
з персоналом з оплати праці включає в себе ряд послідовних етапів:
1) організація бухгалтерського обліку оплати
праці;
2) аудит розрахунків з оплати праці;
3) аналіз оплати праці;
4) вибір оптимальної форми та системи оплати
праці;
5) впровадження нематеріальних методів мотивації працівників.
Виділені етапи мають бути спрямовані на збір аудиторських доказів та розробку рекомендацій стосовно
удосконалення існуючих систем розрахунків з персоналом з оплати праці. Саме тому внутрішньому аудитору необхідно зосередити увагу на дослідження існуючих систем та форм оплати праці з метою рекомендації найбільш оптимальної. Це зумовлено тим, що від
правильної організації оплати праці на підприємстві
залежить якість праці та розмір витрат на її оплату.
На нашу думку, в умовах кризи в акціонерних
товариствах та холдингах доцільно застосовувати безтарифну систему оплати праці. Такий вид оплати праці,
що передбачає залежність заробітної платні кожного
працівника від фонду оплати праці. За цієї системи
фонд оплати праці розраховується, виходячи з результатів роботи підприємства або його окремого підрозділу. Підприємство гарантує працівникам лише
мінімальну заробітну плату. Різниця між фондом оплати праці та фондом мінімальних заробітних плат всіх
працівників розподіляється між ними за допомогою
спеціальних коефіцієнтів, які враховують якість та
складність роботи окремого працівника.
Яскравою моделлю безтарифної системи оплати
праці є розгалуження співвідношення оплати праці різної
якості (ВСОПРЯ). За цією моделлю всі працівники
підприємства розподіляються на окремі групи, для яких
встановлюється розгалуження оплати праці. Розподіл
працівників на вказані групи відбувається на підставі
спеціальних коефіцієнтів, які залежать від кваліфікації,
посади та розміру заробітної плати працівника. Вказані
коефіцієнти розраховуються за формулою:
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К=

З/Пі

З/Пмін ,

(1)

де З/Пмін — мінімальна заробітна платня по організації за попередній період.
Використання даного коефіцієнту потребує від
внутрішнього аудитора розподіл працівників на групи. Розрахувавши вказані коефіцієнти для кожного
працівника, необхідно розбити їх на кілька груп (як
правило від 8 до 15). Далі для кожної групи встановлюється розгалуження оплати праці, верхня межа якої
— найбільший коефіцієнт у такій групі, а нижня —
найменший. За базове значення співвідношення в оплаті праці беруть середнє значення розгалуження.
Далі внутрішній аудитор повинен розробити для
кожної групи понижуючі та підвищуючі коефіцієнти.
Це обумовлено тим, що при нарахуванні заробітної
платні буде враховуватись фактичний коефіцієнт
співвідношення оплати праці ( К ФАКТ
ВСОПРЯ ), який розраховується за формулою:
БАЗ
¯
К ФАКТ
ВСОПРЯ = К ВСОПРЯ + å К ВСОПРЯ - å К ВСОПРЯ ,

(2)

БАЗ
де К ВСОПРЯ — базове співвідношення оплати
праці;

å К -ВСОПРЯ — сума підвищуючих коефіцієнтів
співвідношення оплати праці;

å К ¯ВСОПРЯ — сума понижуючих коефіцієнтів
співвідношення оплати праці.
Після проведених розрахунків визначення розміру оплати праці окремого працівника буде розраховуватись за формулою:

З/П і =

ФОП × К ФАКТ
ВСОПРЯ і × Кг і
п

å К ФАКТ
ВСОПРЯ і × Кг і

,

(3)

і =1

де ФОП — фонд оплати праці за період, за який
нараховується заробітна платня.
Запропонована модель управління оплатою праці
дозволить підвищити мотивацию персоналу АТ.
У зв’язку з великою чисельністю напрямів внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати
праці виникає об’єктивна необхідність в детальній розробці механізму його проведення, який повинен
відрізнятися комплексністю і взаємозв’язаністю всіх
складових його елементів та враховувати сучасні вимоги до персоналу. Проведення внутрішнього аудиту
розрахунків з персоналом з оплати праці дозволить
об’єктивно оцінити діяльність АТ в галузі організації
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праці та переконатися у взаємній відповідності цієї діяльності і стратегії розвитку АТ, регламентації трудових стосунків і законів, правил, інструкцій і методик.
За результатами внутрішнього аудиту розрахунків
з персоналом з оплати праці АТ можна визначити напрями щодо зміни і вдосконалення стандартів, які визначають організацію праці і його оплати та формування
соціально-економічних і трудових стосунків в організації. Запропоновані рекомендації можуть бути реалізовані за допомогою розробки посадових інструкцій і обов’язків персоналу АТ, затвердження внутрішнього розпорядку, розробкою колективного договору, впровадження нових систем оплати праці та ін.
Висновки. У процесі дослідження автор дійшов
наступних висновків:
1. На основі проведеного теоретичного узагальнення економічної літератури автором статті визначено, що
внутрішній аудит системи управління персоналом і розрахунків з оплати праці є одним зі складних елементів в
системі внутрішнього контролю і управління АТ;
2. Внутрішній аудит розрахунків з персоналом з
оплати праці сприяє: кадровим перестановкам, які
поліпшують якісний склад працівників; просуванню
найбільш перспективних співробітників; підвищенню
ролі служб з управління персоналом та зближує їх
діяльність з цілями організації у найбільш важливих
питаннях. Внутрішній аудит розрахунків з персоналом
з оплати праці дозволяє переконатися у тому, що фонд
оплати праці і трудовий потенціал АТ використовується повністю і ефективно, а організація та умови праці
відповідають вимогам законодавства;
3. Основними напрямами вдосконалення системи розрахунків з персоналом з оплати праці є заходи
пов’язані з: розробкою стратегії і плану внутрішнього
аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці; матеріальним стимулюванням персоналу; посиленням
контрольних функцій, спрямованих на підвищення
трудової і бухгалтерської дисципліни з оплати праці;
підвищення кваліфікації персоналу; проведенням комплексного аналізу використання ФОП і трудових ресурсів; автоматизацією системи розрахунків оплати
праці та управління персоналом та ін.;
4. Внутрішній аудит розрахунків з персоналом з
оплати праці в умовах кризи повинен ґрунтуватися на
аналізі трудових показників, які дозволяють: точніше
оцінити техніко-економічний потенціал; визначити резерви ефективнішого використання персоналу
підприємства; визначити основні напрями зменшення
витрат з оплати праці та ін.;
5. Запропонована технологія, процедури, напрями та послідовність проведення внутрішніх розрахунків з персоналом з оплати праці дасть змогу раціонально використовувати і розподіляти робочий час
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аудитора, а також знизити ризик невиявлення помилок і підвищити ефективність обробки облікової інформації та внести рекомендації стосовно підвищення ефективності систем управління оплатою праці.
Вищезазначене дає підставу вважати, що актуальність обраної теми, її практична значимість, а також новизна матеріалу визначає наукову і практичну
цінність статті. Власне тому питання, які розглянуто
автором потребують подальшого вивчення.
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Сметанко О. В. Внутрішній аудит розрахунків
з персоналом з оплати праці в акціонерних товариствах України
У статті розглянуто питання, пов’язані з орга-

нізацією і методикою проведення внутрішнього аудиту розрахунків з персоналом з оплати праці. Запропоновано безтарифну модель управління оплатою праці.
Надано рекомендації, які спрямовані на вдосконалення системи управління оплатою праці.
Ключові слова: персонал, розрахунки з оплати
праці, внутрішній аудит, фонд оплати праці, заробітна
платня.
Сметанко А. В. Внутренний аудит расчетов с
персоналом по оплате труда в акционерных обществах Украины
В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией и методикой проведения внутреннего аудита расчетов с персоналом по оплате
труда. Рассмотрена бестарифная модель управления оплатой труда. Даны рекомендации направленные на совершенствование системы управления
оплатой труда.
Ключевые слова: персонал, расчеты по оплате
труда, внутренний аудит, фонд оплаты труда, заработная плата.
Smetanko A. V. Internal audit of the wage
system at the joint-stock companies of Ukraine
The article deals with the issues related to the
organization and methods of conducting wage system
internal audit. The model of wage management is offered.
The recommendations aimed at improving the wage
management system are given.
Key words: personnel, payroll accounting, internal
audit, payroll, wages.
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СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. Сучасні світові тенденції
розвитку соціально-економічних взаємин, посилення
інтеграційних зв’язків, перехід до економіки знань,
упровадження інноваційних технологій ставить нові
стратегічні завдання перед суб’єктами господарювання. Вирішення цих важливих стратегічних завдань неможливе без використання сучасних підходів у менеджменті, зокрема без цілеспрямованого формування організаційної культури. Зі свого боку, створення
культури, яка буде орієнтована на інновації, відповідальне ставлення до споживачів, постійне самовдосконалення кожного найманого працівника неможливе
без організації тих чи інших форм навчання персоналу. У зв’язку із цим вагоме значення має створення
корпоративних навчальних центрів, які покликані забезпечувати не тільки передачу необхідних працівникові знань і навичок, а й ознайомлювати персонал із
цінностями і принципами діяльності підприємства,
підвищувати лояльності працівників до компанії та прискорювати адаптацію персоналу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Над питаннями організації корпоративного навчання і
створення корпоративних начальних центрів працюють
такі вітчизняні та зарубіжні дослідники: С. Мелоун,
Л. Щербак, О. Голишенкова [3; 7; 11]. Питання корпоративної культури досліджують та вчені, як: Е. Шейн,
Г. Захарчин, Т. Соломанідіна, Г. Хаєт та інші [1; 4].
Проте поза увагою залишаються окремі важливі
аспекти використання корпоративних навчальних
центрів як важливого інструменту формування організаційної культури в умовах України та в галузі харчової промисловості.
Формулювання цілей статті. Метою нашої
статті є узагальнення зарубіжного і вітчизняного досвіду створення корпоративних навчальних центрів, розробка пропозиції щодо використання їх потенціалу з
метою формування організаційної культур на підприємствах харчової промисловості.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Динамічний характер зовнішнього середовища і можливість вільного доступу до ресурсів та інформації
ставить перед підприємствами харчової промисловості
нові виклики щодо забезпечення стратегічного розЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

витку. Досягнення економічної ефективності і здійснення успішної стратегії в сучасних умовах повинно базуватись на оптимальному використанні внутрішнього потенціалу підприємств, на управлінні організаційною культурою та організаційними знаннями. Важливим інструментом в цьому напрямі є корпоративна
освіта, яка за своїм змістом „включає як провідні компоненти корпоративного навчання, так і формування
корпоративної культури” [8].
У сучасному світі поширюється тенденція щодо
того, що навчання і підвищення кваліфікації персоналу
все в більшою мірою стає турботою власне підприємства. Ця практика поширюється з таких причин: 1) на
відміну від самостійного підвищення кваліфікації працівником, система корпоративного навчання дає саме ті
знання і навики, які є важливими для розвитку конкретного працівника з погляду роботодавця; 2) в умовах внутрішньо корпоративного навчання контроль за якістю засвоєння знань є надзвичайно високим; 3) ефективність
використання часу на навчання є значною, а витрати часу
меншими, так як навчальний процес здійснюється в умовах підприємства і, в окремих випадках, просто на робочому місці; 4) внутрішньокорпоративне навчання тісно
пов’язане з умовами і особливостями конкретного
підприємства, а тому здобуті знання мають більшу практичну цінність; 5) вагомою складовою внутрішньокорпоративного навчання, незалежно від тематики, є передача знань про цінності, традиції, філософію діяльності
підприємства; пізнання глибинних основ корпоративної
культури прискорює адаптацію нового персоналу, мотивує підвищує лояльність найманих працівників.
Розв’язання проблем професійної освіти є важливим напрямом роботи таких міжнародних організацій
як ЮНЕСКО та Європейський Союз. Зокрема в матеріалах цих організацій наголошується, що професійне
навчання є необхідним для забезпечення знаннями і
вміннями для активної творчої діяльності, роботодавці
повинні брати активну участь у розробці професійних
стандартів, система корпоративної освіти повинна бути
гнучкою та мати переважно недержавний характер [11].
Створення внутрішніх навчальних центрів потребує значних витрат, проте розглядається компаніями як
вигідні інвестиції у розвиток персоналу. Наукові дослі-
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дження свідчать про значно більшу ефективність таких
інвестицій у порівнянні із вкладенням капіталу в основні фонди. Так, „збільшення видатків на навчання
персоналу на 10% дає приріст продуктивності праці на
8,5%, у той час як таке ж збільшення капіталовкладень
підвищує продуктивність праці лише на 3,8%” [9]. Отже,
на сучасному етапі розвитку суспільства „знання і творчий підхід стають найбільш ефективними у порівнянні
із матеріальними факторами виробництва” [6].
Підрозділи підприємств з організації і обслуговування навчального процесу можуть мати різний статус: відділ, центр, департамент, університет, школа та
ін. Враховуючи, що підприємства харчової промисловості у своїй більшості є малими та середніми за
розмірами, то доцільним є створення невеликих
підрозділів — відділів або центрів. Навчальний процес у таких відділах найбільш оптимально організовувати із залученням викладачів вищих навчальних
закладів. У цьому разі викладачі можуть не лише забезпечити розробку навчальних програм та проведення занять, а й надати допомогу у підприємству у підготовці власних бізнес-тренерів, а також здійснювати
консультаційну діяльність.
Корпоративний навчальний підрозділ — це
освітній центр всередині певної організації, „інституціолізований процес безперервної професійної підготовки кадрів. Такий університет не має жорсткої структури підрозділів, його викладацький склад характеризується високим ступенем ротації” [9]. Корпоративний навчальний центр покликаний виконувати такі
функції (у т. ч. частину функцій підрозділу з управління персоналом): 1) навчальна, 2) консалтингова, 3)
адаптаційна, 4) контролююча, 5) комерційна.
Перші корпоративні університети з’явились в
США на початку минулого століття, вони створювались як підрозділи крупних компаній. Найбільш відомими з перших навчальних центрів були підрозділи,
створені в 30-х рр. минулого століття компанією
Motorola та в 60-х — компанією McDonald’s [3]. На
сьогодні, майже кожна велика корпорація Європи та
США має свій навчальний центр. Ця тенденція поширюється і на невеликі за обсягом найманого персоналу підприємства.
Стратегічною метою створення корпоративного
навчального центру є підвищення ефективності бізнесу
за рахунок системного розвитку знань і компетенцій
найманих працівників. Ця мета досягаються за рахунок
реалізації наступних цілей: 1) передача працівникам необхідних знань, умінь, ділових якостей; 2) формування
і підтримка організаційної культури; 3) мотивація і підвищення лояльності персоналу; 4) створення позитивного іміджу компанії. Створення корпоративних навчальних центрів все частіше розглядається фахівцями з ме-

неджменту як необхідна умова розвитку бажаних якісно-кількісних характеристик корпоративної культури, як
запорука економічної і соціальної ефективності організації. „Корпоративний університет … тісно пов’язаний
з формуванням політичної, культурної та освітньої стратегій компанії. Він також зберігає її цінності, є центром
змін та інновацій” [5, с.145]
З погляду впливу на формування організаційної
культури на підприємствах харчової промисловості
найбільш доцільно використовувати такі напрями організації корпоративного навчання як семінари та тренінги, що проводяться в межах програм адаптації персоналу; підвищення кваліфікації та професійне навчання
працівників; семінари та конференції для обміну досвідом (табл.1). Незалежно від тематичного спрямування
навчальних заходів, вони матимуть позитивний вплив
на формування організаційної культури, адже сам факт
того, що керівництво підприємства витрачає кошти на
розвиток персоналу, позитивно впливають на почуття
причетності до загальної справи, лояльність працівників.
Крім того, залучення до програми навчального заходу
питань, що стосуються стратегічних цілей компанії,
інформації про її досягнення й плани, змісту місії, принципів діяльності підприємства додатково сприяє підвищенню згуртованості колективу, вирішенню проблем
внутрішніх комунікацій.
Програми адаптації персоналу покликані полегшити
процес пристосування працівника до нового місця роботи, ознайомити його із історією і традиціями підприємства та включають в себе дві частини: базову, яка не
залежить від посади і трудового досвіду працівника, та
професійну, зміст якої визначається індивідуально. Важливою складовою професійної частини програми адаптації є програма стажування, яка на практиці демонструє принципи і цілі діяльності компанії, дає можливість
новому працівнику одержати практичні знання щодо
вимог і очікувань роботодавця.
Підвищення кваліфікації та професійне навчання працівників повинно здійснюватись системно, із врахуванням індивідуальних досягнень, можливостей та побажань.
Підвищення кваліфікації направлене як на розвиток певних професійних знань, навичок, так і на розвиток можливостей взаємодії, командної роботи, вдосконалення особистісних якостей конкретного працівника.
Якщо компанія з виробництва харчових продуктів
і напоїв має у своєму складі кілька переробних
підприємств, розгалужену маркетингову мережу, то
надзвичайно важливим є проведення заходів із внутрішньо корпоративного обміну досвідом. Такі заходи
повинні проводитись для фахівців одного напряму
(маркетологи, бухгалтери, продавці та ін.), а тривалість
заходів може варіювати від кількох годин до кількох
днів. Такі семінари і конференції з обміну досвідом
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Таблиця 1
Зміст основних напрямів корпоративної освіти на підприємствах харчової промисловості
та їх влив на організаційну культуру

№
з/п
1.

Напрям
корпоративної
освіти
Програм и
адаптації
персоналу

2

Підвищення
кваліфікації

3

Заходи для
обміну досвідом

Зміст напряму

Вплив на організаційну культуру

Базова частина: семін ар-презентація
про
історію
підприємс тва,
організаційну культуру підприємства,
очікування
підприємства
щодо
працівників.
Професійна частина (залежить від
посади):
семінар-тренінг
для
формування важливих професійних
навичок, стажування під керівництвом
досвідченого наставника.
Програма підвищення кваліфікації
розробляється
індивідуально
із
врахуванням побажань працівника,
включає семінари та тренінги для
одержання
спеціальних
зна нь,
закріплення
навиків,
розвитку
особистісних якостей, підготовки до
зарахування в кадровий резерв

Базова частина програми адаптації
форм ує у нового співробітника
ба зові уявлення про підприємство,
його
традиції, правила, цінн ості,
прийнятні
с пособи
розв’язання
проблем. Професійна частина дає
можливість набути і вдоскона лити
важливі
н авички,
показати
можливість їх застосування в рамках
існуючої організаційної культури.
Програми підвищення кваліфікації
поглиблюють знання працівника
щодо
організаційної
культури,
закріплюють
важливі
навички,
форм ують
уявлення,
що
відповідність трудової поведінки
основним засадам організаційної
культури є необхідною умовою для
одержання
матеріальних
і
нематеріальни х стимулів, кар’єрного
зростан ня
Семінари і конференції з обміну
досвідом
дають
можливість
виховувати
почуття
лояльн ості,
згуртованості

Семінари та конференції дають
м ожливість
обмінятись
досвідом
працівникам із різних структурних
підрозділів, в т. ч. тим, які працюють в
різних регіонах

Джерело: власні дослідження

„допомагають співробітникам навчатись на досвіді
колег і не повторювати помилок інших. З погляду розвитку корпоративної культури, саме на таких зустрічах формується корпоративний дух, люди об’єднуються
в єдину команду” [10].
Організація внутрішньо корпоративного навчання повинна здійснюватись із додержанням андрагогічних принципів, сформульованих С. Змєєвим. Згідно
[2] навчання дорослих має ґрунтуватись на: принципі
спільної діяльності; принципі опори на досвід особи,
яка навчається; принципі елективності навчання; принципі індивідуалізації навчання; принципі пріоритету
самостійного навчання; принципі контекстності навчання; принципі актуалізації результатів навчання.
Ефективність роботи корпоративного навчального центру вимірюється, перш за все, якісними показниками: підвищення задоволеності від роботи і ефективності трудового процесу, укріплення морального
духу працівників, покращення обслуговування поЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

купців, підвищення якості роботи, ступінь відповідності
персоналу ключовим компетенціям, ступінь сприйняття
персоналом цінностей і принципів компанії, підвищення лояльності персоналу до компанії-роботодавця [7].
Поряд з цим, також можна використовувати фінансові і маркетингові показники для підтвердження позитивного впливу навчання на ефективність організації.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Функціонування підприємств в динамічному середовищі характеризується високими вимогами до усіх
виробничих і організаційних процесів, підвищенням
соціальної відповідальності бізнесу. Розв’язання зазначених проблем є можливим за допомогою цілеспрямованої діяльності з формування організаційної культури підприємств, створення та використання знань в
економічних відносинах. Тому все більшого поширення набуває практика створення у складі підприємств
спеціалізованих навчальних підрозділів. З погляду позитивного впливу на формування організаційної куль-
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тури на підприємствах харчової промисловості
найбільш доцільно використовувати такі напрями
організації корпоративного навчання, як: програми
адаптації персоналу; підвищення кваліфікації; семінари та конференції для обміну досвідом. Подальші дослідження будуть спрямовані на вивчення досвіду створення внутрішніх навчальних центрів підприємствами
харчової промисловості та ролі таких навчальних
підрозділів у формуванні організаційної культури.
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Харчишина О. В. Створення корпоративного навчального центру як інструмент формування організаційної культури підприємств харчової
промисловості
У статті узагальнено передумови і досвід створення корпоративних навчальних центрів для навчання персоналу. Описано переваги корпоративного навчального центру як інструменту формування організаційної культури. Розглянуто особливості та напрями
діяльності корпоративних навчальних центрів в умовах підприємств харчової промисловості.
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Харчишина Е. В. Создание корпоративного
учебного центра как инструмент формирования
организационной культуры предприятий пищевой промышленности
В статье обобщено предпосылки и опыт создания
корпоративных учебных центров для обучения персонала. Описано преимущества корпоративного учебного центра как инструмента формирования организационной культуры. Рассмотрено особенности и направления деятельности корпоративных учебных центров в
условиях предприятий пищевой промышленности.
Ключевые слова: корпорация, культура, организация, образование, персонал.
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ВРАХУВАННЯ ЧИННИКІВ ОПОРУ ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ
СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Актуальним напрямком економічних перетворень
в Україні є процес формування системи ефективного
управління інноваційною діяльністю, як на мікро, так і
на макрорівні. Це одне з головних завдань в сфері
конкурентного розвитку, оскільки на сучасному етапі
інноваційний розвиток процесів створення економічної цінності є безальтернативним напрямом здатним
підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання на внутрішньому та
зовнішньому ринках. У цьому аспекті розробка сучасної системи управління інноваційним розвитком
процесів створення цінності не можлива без науковопрактичного аналізу основних чинників опору та інтеграції в рамках створюваної системи сучасного інструментарію, здатного результативно протидіяти та цитуючи класика „творчо руйнувати” ці перепони.
Дослідження теоретичних та практичних аспектів
управління інноваційною діяльністю отримали значного
розвитку завдяки науковим доробкам закордоних та
вітчизняних вчених. Так, вагомий внесок у розвиток
цього напряму зробили такі видатні науковці, як: І. Ансофф, П. Друкер, М. Кондратьєв, Г. Менш, М. Портер, Б. Санто, Б. Твісс, М. Туган-Барановський,
К. Фримен, М. Хучек, Й. Шумпетер та інші. Серед сучасних українських та російських авторів можна виділити Ю. Бажала, В. Геєця, Ю. Гончарова, М. Денисенка, П. Завліна, С. Ільєнкову, Л. Федулову, Р. Фатхутдінова, В. Швеця, А. Шегду та інших.
Разом з тим, характер розвитку та аналіз стану
інноваційної діяльності національних промислових
підприємств у сучасних умовах потребують удосконалення системи управління нею, в тому числі, за рахунок врахування основних чинників опору інноваційному розвитку. Усе це набуває особливої актуальності за умов пошуку потенційних можливостей забезпечення інноваційного розвитку процесів створення цінності на вітчизняних підприємствах і спрямування економічного вектора до стабільного зростання.
Аналіз основних складових інноваційного процесу в ланцюгу створення економічної цінності „суспільство — держава — суб’єкт господарювання” дозволяє запропонувати гіпотезу стосовно необхідності
виділення основних факторів опору інноваційного розвитку процесів створення цінності.
З позиції загального менеджменту, процесом опору нововведенням в різних їх виявах займається таЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

кий напрям, як управління змінами [1]. У межах цього науково-практичного напряму розроблені методичні
положення та механізми протидії менеджера цьому
опору, а також алгоритми найбільш ефективного
управління процесом змін, де опір з боку персоналу є
чи не головною причиною ускладнень. У випадку з
інноваційним розвитком процесів створення цінності
ця діяльність більш складна та глобальна. Це пов’язано з рядом обставин, а саме: крос кордонний характер процесів створення цінності; обмеженість ресурсів,
і з боку держави, і з боку приватного бізнесу; міждисциплінарність предмету дослідження та інше.
Таким чином, виділення основних факторів опору інноваційному розвитку процесів створення цінності
дозволить побудувати адекватну систему управління,
яка б враховувала ці чинники.
Під час найбільш узагальненої спробі класифікувати фактори опору інноваційному розвитку, можемо умовно поділити їх на екзогенні (зовнішні) та ендогенні (внутрішні).
Не претендуючи на вичерпний перелік екзогенних факторів опору інноваційному розвитку процесів
створення цінності перелічимо деякі з них:
— нераціональне використання наявних ресурсів
в економіці транзитивного типу. Основна підтримка, і з
боку держави, і з боку приватних інвесторів орієнтована на галузі, які створюють низьку додану вартість та
знаходяться в переважній більшості на рівні ІІІ та IV
технологічних укладів. Структура фінансування наукової діяльності залежно від технологічного укладу: 70%
розвиток продукції IV технологічного укладу, 23% V
технологічного укладу. Щодо закордонних і вітчизняних інвестицій ситуація ще менш задовільна, так 75%
інвестицій направляється в III технологічний уклад, 20%
в IV, 4,5% в V технологічний уклад [2];
— недосконала система фінансових преференцій,
що спрямовані на симулювання інноваційного розвитку процесів створення цінності вищих технологічних
щаблів. Наразі технологічна структура української економіки представлена III-V технологічним укладом.
Формування III технологічного укладу (1880 — 1930)
ґрунтувалося на технологіях виробництва електроенергії, розвитку важкого машинобудування й електротехнічної промисловості, прокату стали, розвитку
хімічної промисловості. IV технологічний уклад
(1930 — 1980) ґрунтувався на використанні енергії ато-
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ма в мирній і військовій цілях, поширенні комп’ютерної техніки й програмного забезпечення, широкомасштабному розвитку машинобудування. V технологічний уклад (1980 — до теперішнього часу) характеризується розвитком мікроелектроніки, інформатики,
генної інженерії, біотехнологій, нових видів енергії,
аерокосмічних технологій, телекомунікаційного й супутникового зв’язку, нетрадиційних джерел енергії.
Наразі у технологічно розвинених країнах починають
виявлятися ознаки шостого технологічного укладу,
основою якого є нанотехнології, біотехнології, технології „термоядерного синтезу”, оптоелектроніка, молекулярна електроніка, технології штучного інтелекту, фотоніка та інше. В Україні випуск продукції V технологічного укладу становить близько 4%. Продукція, що представляє VI технологічний уклад й визначає глобальні мегатренди технологічного розвитку
держави, а також рівень його конкурентоспроможності
й економічної безпеки, в Україні практично відсутній і
перебуває на рівні менш 0,1%. Близько 58% виробленої вітчизняними підприємствами продукції належить
до третього технологічного укладу, приблизно 38%
це продукція IV технологічного укладу [2; 3];
— недосконалість та невпорядкованість нормативно-правової бази, зокрема Закону України „Про
інноваційну діяльність” [7]. Комплексне управління
інноваційною економікою можливо завдяки розробці
нових та гармонізації існуючих науково-практичних
підходів до державного управління інноваційною діяльністю, що поєднують стратегічні інтереси держави,
виробників, споживачів. Тобто, специфіка періоду
реформування економіки України обумовлює необхідність особливого підходу до державного менеджменту інноваційної діяльності, за рахунок розробки
Кодексу Законів „Про інноваційну діяльність” як фактору національної безпеки України;
— недосконала інституційна архітектоніка, що означає формування гармонійної сукупності інституційних структур, що адекватна вимогам кожного етапу
розвитку системи суспільного господарства [4];
— орієнтація закордонних інвестицій на нижні ланки технологічних укладів вітчизняної економіки. За оцінками експертів технологічне оновлення економіки України вимагає капіталовкладень на рівні 500 млрд дол.
США [5]. А за роки незалежності Україна отримала близько 30 млрд дол. США прямих іноземних інвестицій. Сучасний стан переробної промисловості засвідчує тенденції до зростання зацікавленості іноземного капіталу в
закріпленні існуючої індустріальної структури економіки
України. Найбільш ці процеси ускладнять фінансово-економічний стан високотехнологічних підприємств
більшості галузей промисловості. Найчастіше основними мотивами для іноземних інвесторів є доступ до ресурсів, а також орієнтація на високоприбуткові та швидкоокупні сегменти національної економіки, що не сприяє
адаптації структури національної економіки до вимог гло-

бальної конкуренції та розширенню інвестиційних ресурсів для потреб високотехнологічної модернізації економіки України. Аналіз технологічної структури прямих
іноземних інвестицій свідчить, що вони надходять переважно у виробництво, де використовуються технології
другого (чорна металургія), третього (прокат сталі, енергетичне машинобудування, виробництво та розподіл електроенергії) та четвертого (автомобіле- та суднобудування, тракторобудування, кольорова металургія, видобуток
та переробка нафти, хімічна та нафтохімічна промисловість) технологічних укладів. Наслідком дії цих тенденцій може стати формування малоперспективної моделі міжнародної спеціалізації національної економіки
України. Уже зараз рівень присутності українських виробників на високодинамічних ринках, що визначають
перспективи світової економіки, незначний. Так, частка
продукції високих технологій у структурі експорту промислових товарів складає лише 5%;
— недосконалість технологій, що використовуються на ІІІ-IV технологічному укладі, що знижує
ефективність цих галузей та напряму впливає на фінансування інновацій. Відповідно до Закону України „Про
наукову діяльність” [8] на наукові дослідження повинне виділяться 1,9% ВВП, а фактично в 2009 було отримано 0,35%. Для приклада у Швеції наукові дослідження фінансуються в обсязі 3,7% ВВП, у Японії —
3,06%, у США — 2,84%. Проведені в США дослідження дозволили визначити пропорцію між інвестованими в прикладну науку коштами й одержуваної від
цього прибутком, що становить 1:30-70, у нашій країні
такі дослідження не проводилися [2];
— низька ефективність національних структур
підтримки інноваційної діяльності (технопарки, бізнесінкубатори та інші) [9];
— недосконала система освітніх програм, в яких
ігнорується розвиток загальної інноваційної культури,
заснованої на погодженості та системному врахуванні
в рамках процесу створення цінності показників економічного, соціального та екологічного розвитку [6].
Україна в процесі формування економіки знань займає досить суперечливе положення. Так, з одного
боку, за даними Державного департаменту інтелектуальної власності за останні 15 років було видано 90
тис. патентів на винаходи й корисні моделі, а, з інший,
— усього 20 винаходів із цієї кількості були доведені
до стадії комерційного виробництва. Інтелектуальний
потенціал вітчизняних учених і винахідників є досить
високим, цьому сприяє й збереження деяких „осередків” академічної й прикладної науки. В Україні останнім часом щорічно реєструється близько 10 тис.
винаходів (з яких 21% доводиться на машинобудування, 21% — хімію, 19% — прилади, 6% — електротехнікові, 7% — інше, 27% не класифіковані) [3];
— відсутність соціогуманітарних передумов в
рамках національної інноваційної системи — особливостей національної культури і менталітету, традицій-
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них цінностей, суспільних підвалин і характеру соціальних зв’язків [6];
— неврегульованість питань, що пов’язані з охороною інтелектуальної власності та інше [9].
До ендогенних факторів слід віднести:
— відсутність зв’язків у більшості випадків між
практичними завданнями, що стоять перед конкретними
галузями та дослідженнями, що здійснюються науководослідними інститутами, вищими навчальними закладами взагалі та окремими винахідниками зокрема [9];
— відсутність творчого середовища для реалізації пропозицій інноваційно-активного персоналу;
— відсутність ефективного механізму стимулювання і мотивації робітників до творчої ініціативи та
інноваційної діяльності, посилення їх зацікавленості в
оновленні виробництва на основі передової техніки і
наукоємних технологій;
— відсутність на більшості підприємств структурних підрозділів, що займаються дослідженнями та
розробками;
— часова перспектива перебування на керівних
посадах призводить до нівелювання стратегічних (якісних) форм інноваційного розвитку процесу створення цінності на підприємстві;
— відсутність у керівників підприємств синтетичної управлінської компетенції, що здатна на системних основах управляти інноваційним процесом
створення цінності на підприємстві;
— протидія впровадженню на підприємствах процесного підходу до управління процесами діяльності,
систем менеджменту якості сертифікованих за міжнародними стандартами та інших організаційно-управлінських інновацій, що здатні в перспективі суттєво
підвищити ефективність процесів створення цінності
на підприємстві;
— недосконала система діагностики вимог
зовнішніх споживачів відносно кінцевої цінності, що
виробляється суб’єктом господарювання.
Таким чином, за умов пошуку потенційних можливостей забезпечення інноваційного розвитку процесів створення цінності на вітчизняних підприємствах та орієнтації
економічного вектора до стабільного зростання, стає необхідним врахування факторів опору та побудові систем
управління, як на мікро, так і на макрорівні з інтегрованим інструментарієм його конструктивного подолання.
В подальших дослідженнях автор планує зосередити увагу на розробці методичного підходу до створення системи управління процесами створення цінності
на підприємстві, що гармонійно інтегрують інструментарій подолання опору інноваційному розвитку.
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Безгин К. С. Учет факторов сопротивления
инновационному развитию процессов создания
ценности на предприятии.
В статье проведен анализ факторов сопротивления инновационному развитию процессов создания
ценности в экономике Украины, по результатам которого предложено различать эндогенные и экзогенные
факторы сопротивления.
Ключевые слова: инновации, сопротивление, процесс создание ценности.
Bezgin K. S. Managing the resistance to
innovation development process of value creation in
the enterprise.
The article analyzes the factors of development of
resistance to innovative value creation in the economy of
Ukraine, the results of which suggested to distinguish
between endogenous and exogenous factors of resistance.
Key words: innovation, resistance, the process of
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СИСТЕМА КАТЕГОРИЙ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
В современных условиях в мировую экономику
активно внедряются инновации. В промышленности
все активнее применяются новые товары и технологии. Инновации формируют магистральный путь, который обеспечивает устойчивый рост предприятий и
организаций. В областях промышленности, в которых
инновации стали неотъемлемым атрибутом, предприятия соревнуются в скорости их внедрения. Победить
в конкурентной борьбе сейчас возможно только, если
предприятие будет предлагать продукцию самого высокого качества, изготовленную на новейшем оборудовании по последним (эффективным) технологиям.
Поэтому поиск скрытых резервов способствующих
активизации инновационной деятельности субъектов
хозяйствования и управление развитием их инновационного потенциала для экономики Украины является в высшей степени актуальной задачей.
Вопросами инновационной деятельности на разных иерархических уровнях экономики занимались
такие отечественные и зарубежные ученые, как: П. Бубенко, А. Гальчинський, В. Геец, А. Гринев, В. Гринева, Г. Задорожний, М. Рейном, В. Семиноженко,
Ю. Яковец и другие. Тем не менее, нуждаются в дальнейшем решении и уточнении такие вопросы как: понятие „инновация” и определения понятия „инновационный потенциал субъекта хозяйствования”.
Цель статьи состоит в адаптации терминологического аппарата инновационной экономики к потребностям к потребностям практической деятельности промышленных предприятий в сфере управления развитием инновационного потенциала.
Как показывает опыт многих зарубежных предприятий, в настоящее время ориентация на постоянное развитие инновационных процессов стала главной объективной необходимостью для современного
предприятия. Сегодня жизнеспособность любой коммерческой структуры находится в прямопропорциональной зависимости от степени эффективности реализации инноваций. Но, несмотря на всю важность
инновационных изменений в деятельности современного предприятия, существует целый ряд до сих пор
неразрешенных проблем, среди которых одной из наиболее важных является определение сущности самого термина „инновация”. При этом, необходимо отметить, что не взирая на все многообразие публикаций и

выступлений по этому поводу, как теоретики инновационного менеджмента, так и практики пользуются
термином „инновация” или „нововведение” для обозначения разных, иногда далеко не совпадающих с
реальным содержанием данного понятия явлений и
процессов. На это уже не раз обращалось внимание,
и обстоятельно обсуждалось в различных литературных источниках, но до сих пор нет достаточно четкого определения того, что необходимо расценивать как
инновацию.
В нашей стране проблема толкования сущности
инноваций отягощается использованием с этой целью двух принципиально отличающихся подходов:
официально утвержденного толкования данного термина, опубликованного в Законе Украины „Об инновационной деятельности” от 04.07.2002 г. [2] с
одной стороны, и целой группой общетеоретических
выкладок украинских и зарубежных авторов [3; 5;
10; 11; 12]. Поэтому остановимся на данной проблеме более подробно.
Согласно Закону Украины „Об инновационной
деятельности” [2] под инновациями понимают „вновь
созданные (использованные) конкурентоспособные
технологии, продукцию или услуги, а также организационно-технические решения производственного,
административного, коммерческого или другого характера, которые существенным образом улучшают
структуру или качество производства и (или) социальной сферы”.
Как показывает опыт многих отечественных предприятий данное определение малоприменимо для практического использования, поскольку исходя из такой
трактовки инноваций очень тяжело определить степень
„существенности” улучшения структуры и качества
производства, а тем более социальной сферы. Нет точных ориентиров и отнесения разработок к инновационным, что делает вышеприведенное определение и
весь закон малопригодными для практического использования.
Закон Украины „Об инвестиционной деятельности” [1] определяет инновационную деятельность, как
одну из форм инвестиционной деятельности, которая
осуществляется с целью внедрения достижений научно-технического прогресса в производство и социальную сферу, и включает: выпуск и распростране-
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ние принципиально новых видов техники и технологии; прогрессивные межотраслевые структурные
сдвиги; реализацию долгосрочных научно-технических программ с большим сроком окупаемости затрат; финансирование фундаментальных исследований
для осуществления качественных изменений в состоянии продуктивных сил; разработку и внедрение новых, ресурсосберегающих технологий, предназначенных для улучшения социального и экономического
положения.
В научной же литературе по инновационному
менеджменту в термин „инновация” разными авторами вкладывается разное содержание. Вот некоторые
из них: инновация — это итоговый результат создания
и освоения принципиально нового или модернизованного средства; инновация в широком понимании —
прибыльное использование новшеств в виде новых
технологий, видов продукции, организационно-технических и социально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого или другого характера; нововведение — это развитие технологии, техники, управления на стадиях зарождения,
освоения, диффузии на других объектах.
В практической деятельности западных предприятий, модель управления инновационной деятельностью которых в Украине принимается в качестве эталонной, английский термин „іnnovatіon”, переводимый на русский язык как „инновация” или „нововведение” определяется согласно Руководству Фраскати (документу принятому Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 1993 г.
в итальянском городе Фраскати) [27]. Согласно этому документу инновация определяется как „конечный результат инновационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного
продукта, реализованного на рынке, процесса, или
в новом подходе к социальным услугам”, что также
не лишено определенных недостатков, поскольку не
дает четкого ответа на вопрос о том, что же можно
считать инновацией.
Еще одной проблемой, связанной с рассмотрением сущности исследуемого нами термина является
наличие мнения о том, что „инновация” и такой русскоязычный аналог данного понятия как „нововведение” — это два разных понятиях. Наличие такого разночтения обусловлено, прежде всего, пониманием
этимологии данного слова.
Так одна группа ученых [5; 12; 16; 18] считает,
что данный термин является производным от латинского „novo”, что означает изменять, обновлять, и тогда под инновацией следует понимать только процесс
изменений, обновлений, который вносит в среду внедрения (организацию, общество и т.п.) новые, отноЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

сительно стабильные элементы, а под „нововведением” — результат этого процесса.
Другая группа [20; 22; 24], считает, что данный
термин произошел от двух английских слов in и
novation, обозначающих буквально „введенная новация”. В соответствии с этой трактовкой термина
„инновация” под ним понимается как процесс ее разработки и реализации на рынке, так и результат ее использования, что вполне соответствует толкованию
термина „нововведение”.
Поэтому, несмотря на то, что некоторые ученые
вкладывают в вышеназванные термины („инновация”
и „нововведение”) разный смысл в пределах нашего
исследования данные понятия будем считать тождественными или синонимическими.
Таким образом, основными отличными характеристиками (признаками) инноваций является: прикладной целенаправленный характер, наличие факта
реализованости, первенство применения, получение
полезного эффекта или же способность создавать конкурентные преимущества и повышать конкурентоспособность продукции, технологии их производства или
вообще функционирования предприятия, качественное
отличие от предыдущего аналога, наличие элемента
неопределенности.
В экономической литературе термин „инновация”
интерпретируется как преобразование потенциального научно-технического прогресса в реальный продукт и новые технологии. В научной литературе существуют десятки разнообразных трактовок этого термина, рассмотрим некоторые из них (табл. 1.1).
Методология системного описания инноваций в
условиях рыночной экономики базируется на международных стандартах, рекомендации по которым были
приняты созданной в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСР) группой
национальных экспертов по науке и технике (Стандартная практика, которая предлагается для экспертизы
исследований и экспериментальных разработок) [27].
Согласно этим стандартам, инновация является конечным результатом инновационной деятельности, которая получила воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, введенного на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, который используется в практической деятельности, или в новом подходе к социальным услугам. Эти стандарты охватывают новые продукты и
новые процессы, а также их значительные технологические изменения.
Согласно вышеупомянутым стандартам, существуют два типа технологических инноваций: продуктовая и процессная. Продуктовая инновация охватывает внедрение новых или усовершенствованных про-

189

Н. С. Ульяницкая
Таблица 1.1
Дефиниция понятия „инновация”

№
1

Автор/ источник
И. Будникевич [11]

2
Б. Гринев, В. Гусев [16]
3
П. Друкер [10]
4
5

С. Ильенкова [15]
О. Лапка [15]

6
О. Махмудов [19]
7
Ф. Никсон [10]
8
9
10
11

С. Покропивный [15]
М. Портер [24]
Х. Ригс [24]
Б. Санто [22]

12
В. Соловьев [23]
13

Б. Твист [18]

14
Р. Фостер [15]
15

Й. Шумпетер [25]

Дефиниция
комплексный процесс, направленный на создание, разработку и доведение
научной или любой другой новой идеи до стадии коммерческого
использования и распространения в экономике
нововведение (новый продукт, новая технология, новый способ
организации), который реализован в любой сфере деятельности,
независимо
от природы самого
нововведения и характера
соответствующей деятельности. Если нет реализации нововведения – нет
инновации
это особое средство предпринимателей, с помощью которого они
исследуют изменения, которые имеют место в экономике и обществе, с
целью использования их в бизнесе или разных сферах обслуживания
следствие инновационной деятельности
это комплексный процесс, который предусматривает создание, разработку,
доведение до коммерческого использования и распространения нового
технического или другого решения (новации), которое удовлетворяет
определенную потребность
результат (в любой форме: материальной, информационной,
организационной) модели поведения и функционирования, который дает в
определенный момент времени преимущества субъекту, который ведет
бизнес, в избранном им секторе деятельности
это совокупность технических, экономических, производственных и
коммерческих мероприятий, которые приводят к появлению на рынке
новых и улучшенных промышленных процессов или оборудования
внедрение в хозяйственную практику результатов инновационных
процессов
это возможность получить конкурентные преимущества
это коммерческое освоение новой идеи
это такой общественный, технический или экономический процесс,
который через практическое использование идей и изобретений приводит к
созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий в случае, если
она может принести дополнительную прибыль на рынке
деятельность, которая направлена на использование и коммерциализацию
результатов научных исследований и разработок и определяющая выпуск
на рынок новых конкурентоспособных товаров и услуг
процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое
содержание
это битва на рынке между новаторами или атакующими, – теми, кто
старается сделать деньги, изменяя порядок вещей, – и теми, кто
обороняется, защищая свои нынешние доходы
научно-организационная комбинация производственных факторов,
мотивированная предпринимательским духом

дуктов. Поэтому продуктовые инновации разделяют
на два вида: базисные и улучшающие. Процессная
инновация представляет собой освоение новых форм
и методов организации производства в процессе выпуска новой продукции.
Исходя из положений международных стандартов, непременными свойствами инновации является:
научно-техническая новизна, производственная полез-

ность, коммерческая реализуемость. Инновация имеет четкую ориентацию на конечный результат прикладного характера и должна рассматриваться как сложный процесс, который обеспечивает определенный
технический и социально-экономический эффект. Анализ разных определений приводит к выводу, специфическое содержание инновации составляют изменения, а главной функцией инновационной деятельнос-

190

Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

Н. С. Ульяницкая
ти является функция изменения. Рассмотрим, как этот
термин трактуется в разных словарях.
Культурологический словарь дает следующее
определение „инновации”, комплексный процесс создания, распространения, внедрение новшеств для
удовлетворения человеческих нужд: нового практического средства, достижения, метода, идеи и др [26].
В словаре основных экономических терминов
В. Острошенко, под инновациями понимается (от лат.
innovation — обновление, перемена) — нововедение;
новаторство; новая техника; технология, являющаяся
результатом достижений научно-технического прогресса. Вложение средств в экономику, обеспечивающее
смену поколений техники и технологии [28].
Л. Кураков рассматривает термин инновации в
двух аспектах: 1) вложение средств в экономику,
обеспечивающее смену техники и технологии; 2) новая техника, технология, являющаяся результатом достижений научно-технического прогресса. Определяющим фактором инновации является развитие изобретательства, рационализации, появление крупных
открытий [26].
Как отмечает А. Азрилиян [4] в своей работе,
инновации это, во-первых, вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и
технологии и, во-вторых, новая техника, технология,
являющиеся результатом достижений научно-технического прогресса. Развитие изобретательства, появление пионерских и крупных изобретений является существенным фактором инновации.
В бизнес-словаре [28] под инновациями понимают следующее: 1) инвестиции, обеспечивающие
смену поколений техники и технологий; 2) новая техника, технология, являющиеся результатом достижений научно-технического прогресса.
Внешнеэкономический толковый словарь под
редакцией И. Фаминского [26], термин инновации
определяет следующим образом, нововведение в области производства (освоение выпуска новой продукции, внедрение новой технологии и др.), а также в
сфере управления, организации труда, основанное на
применении достижений науки и техники.
А. Зубов в глоссарии своей работы „Стратегический менеджмент” [17], определяет инновации
следующим образом, как создание, распространение и применение какого-либо новшества, ведущие
к улучшению работы, повышению эффективности
деятельности.
Е. Борисов [8] в хрестоматии по экономической
теории дает следующее определение инновациям, создание и внедрение различных новшеств, порождающих значительные изменения в социально-экономической практике.
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В финансовом словаре [26], под инновациями
понимается буквально инвестиции в новации, вложение средств в разработку новой техники, технологии,
научные исследования.
Н. Багиев [9] в маркетинговом терминологическом словаре, дает следующее определение: 1) процесс непрерывного совершенствования продукта,
связанный с созданием оригинальных, улучшенных
или модифицированных продуктов. Имеет главное
значение среди мероприятий по обеспечению продолжительности жизненного цикла товара и рентабельности предприятия. Включает способы дифференцирования и диверсификации продукта; 2) вывод новых
продуктов или новой группы продуктов на рынок.
Ч. Войфел [26] в энциклопедии банковского дела
и финансов дает следующую дефиницию, инновация
представляет собой создание чего-либо нового. Инновация становится инновацией, когда начинает использоваться.
Глоссарий бизнес-терминов [28], определяет
инновации, как преобразование нового знания в новые продукты и услуги.
Таким образом, в ходе данного исследования под
термином инновация будем понимать „процесс и результат изменения знаний, идей и потребностей общества с целью получение экономического, социального, экологического, научно-технического или другого полезного эффекта”. При этом основными отличительными чертами инновации будем считать наличие
факта изменения существовавшего ранее знания с
намерением получения полезного эффекта как для
удовлетворения собственных нужд (с целью внедрения в собственном производстве или для накопления),
так и на продажу.
Рассмотрим терминологические особенности
использования разными авторами понятия „потенциал”.
Потенциал (от лат. potentia — сила, мощь) рotential,
рossibilities, в широком смысле — средства, запасы,
источники, которые имеются в наличии и могут быть
мобилизованы для достижения определенной цели,
осуществления плана, решения какой-либо задачи;
возможности отдельного лица, общества, государства
в определенной области [6].
Инновационный потенциал (innovatory potential)
— научно-технический потенциал страны в виде научно-исследовательских, проектно-конструкторских,
технологических организаций, экспериментальных
производств, опытных полигонов, учебных заведений, персонала и технических средств этих организаций [7].
Научно-технический потенциал (scientific and
technological potential) совокупность материальных,
технических, научных, кадровых, информационных
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ресурсов, обеспечивающих научно-технический, технико-технологический прогресс, инновационное развитие [14].
А. Азрилян [4] определяет потенциал как, совокупность имеющихся средств, возможностей в какойлибо области, например, военный потенциал какойлибо страны — совокупность ее экономических, морально-политических и военных ресурсов для ведения войны.
А. Зубов в своей работе „Стратегический менеджмент” [17], определяет инновационный потенциал,
как — возможности в достижении поставленных инновационных целей.
Экономический словарь [9] дает следующее определение научно-техническому потенциалу — обобщенная характеристика уровня развития науки, инженерного дела, техники в стране, а также возможностей и ресурсов, которыми располагает общество для
решения научно-технических проблем.
Г. Клейнер в словаре основных понятий стратегического менеджмента дает следующую дефиницию
потенциала предприятия — совокупность ресурсов и
возможностей предприятия, определяющих перспективы его деятельности при тех или иных сценарных
вариантах внешних условий. Представляет собой взаимосвязанную совокупность технико-технологического, имущественно-финансового и ресурсно-рыночного, научно-исследовательского и других видов потенциала [26].
В программе научно-технического развития Донецкой области на период до 2020 г. инновационный
потенциал определяется как, совокупность научно-технических, материально-финансовых, кадровых, институциональных и иных ресурсов региона, которые могут быть использованы для инновационной деятельности [21]. Инновационный потенциал работника глоссарий [28] определяет как — „способность работника: к восприятию новой информации; к приращению
своих профессиональных знаний; к выдвижению новых конкурентоспособных идей; к нахождению решений нестандартных задач и новых способов решения
стандартных задач”.
В литературе появились такие словосочетания как
„инновационный потенциал высшей школы”, „инновационный потенциал личности”, „инновационный
потенциал менеджмента” и т.д. При том, что сами по
себе такие словосочетания представляются довольно
правомерными, они только усиливают чувство неудовлетворенности от того, что достаточно полно охарактеризовать, а тем более оценить количественно такой
потенциал весьма проблематично.
Интересные попытки проанализировать существующие определения инновационного потенциала

и дать им более глубокое и всестороннее толкование
предприняты в работах [5] и [16]. Нельзя не согласиться с авторами [16] в том, что отождествление
терминов „потенциал” и „ресурсы” неприемлемо. В
то же время наличие необходимых для реализации
инновации ресурсов — обязательное условие ее осуществления, и чаще всего на вопрос, почему не внедряются новшества, производственники отвечают,
что им недостает именно ресурсного обеспечения.
Не составляет большого труда и количественное описание этой составляющей инновационного потенциала — можно подсчитать активы и кредитные ресурсы, наличное оборудование и его стоимость, количество квалифицированных работников и даже уровень их квалификации. Все это, конечно же, должно
учитываться при оценке инновационного потенциала
предприятия при его общем умозрительном или теоретическом описании. Но вопрос о том, каким образом эти составляющие входят в ту целостность, которую именуют инновационным потенциалом, остается открытым. Казалось бы, входят они практически линейным образом и можно было бы их просто
сложить, если бы удалось отыскать единицы измерения единой для всех их размерности. Ведь кажется вполне очевидным: чем больше ресурсов, тем
лучше, тем выше этот самый инновационный потенциал. Но реальный опыт свидетельствует, что так
бывает далеко не всегда. Огромное предприятие,
имеющее колоссальные ресурсы часто имеет намного меньший инновационный потенциал, чем небольшой, но творческий коллектив новаторов. Это и стало первопричиной венчурного предпринимательства.
Поэтому полученный ряд научно-практических выкладок актуализирует исследования в области анализа сущности и структуры инновационного потенциала субъекта хозяйствования.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ — НОВЫЙ ПОДХОД
Постановка проблемы. В последнее время наиболее часто звучащей причиной неудач в хозяйственной деятельности предприятий было словосочетание
„мировой экономический кризис”. Но для Украины
состояние кризиса — нормальное явление, другого в
нашей стране еще пока не было. Однако сложившаяся ситуация в мире создает благоприятные условия
для „экономического рывка” Украины на мировой
арене. В данный период субъекты хозяйствования решают множество вопросов по поводу мобилизации
внутреннего экономического потенциала для преодоления финансовых проблем, а также трудностей, связанных с оптимизацией собственного капитала, необходимостью уменьшения количества работников, переходом на сокращенный рабочий день, нехваткой
собственных оборотных средств и многими другими
проблемами. Особую проблему представляет в настоящее время состояние используемого оборудования,
80% которого отработало срок своей службы.
Эффективность использования оборудования
связана с качеством выпускаемой продукции, бесперебойной работой оборудования, его качественным
и постоянным обслуживанием, совершенством технологического обеспечения. Достичь повышения этих
показателей эффективности производства можно путем внедрения современных систем, таких как Total
Productive Maintenance (TPM), которая родилась в
60-е гг. в Японии. Словосочетание TPM можно перевести как обслуживание оборудования, позволяющее обеспечить его наивысшую эффективность на
протяжении всего жизненного цикла с участием всего персонала [1; 2].
Система TPM позволяет обеспечить наивысшую
эффективность работы оборудования. Но достичь одного и того же числового значения показателя эффективности можно разными путями, и реализацией абсолютно разных алгоритмов достижения запланированной цели, поэтому на стадии постановки задач для
повышения эффективности необходимо установить
приоритеты (весомость) факторов, которые определяют эффективность работы оборудования.
Использование данной проблемы в публикациях. Вопросами повышения эффективности работы
оборудования использованием системы Total Productive
Maintenance занимались как отечественные и зарубеж-

ные такие как: Р. Кеннеди, Л. Мацца, С. Федина, А. Бурашников, В. Пшенников и многие другие.
Так, Р. Кеннеди, Л. Мацца предлагают рассматривать TPM в качестве интегрированного подхода к повышению эффективности производственного оборудования и компании в целом [1]. Следовательно, эффективность использования оборудования они рассматривают
как неотъемлемую часть эффективности предприятия.
Для достижения максимального уровня эффективности необходимо перестроение общепринятого
уклада с организацией работы оборудования. На этом
акцентируют внимание С. Федина, А. Бурашников. Они
говорят, что „ТРМ — система постоянного действия,
предназначенная для измерения качества работы и
принятия мер по совершенствованию процессов. Она
направлена на обеспечение непрерывного улучшения
качества продукции, состояния оборудования и развитие персонала” [3]. В. Пшенников в своих статьях
определяет цель TPM, как создание предприятия, которое постоянно стремится к предельному и комплексному повышению эффективности производственной
системы. Средством достижения цели служит создание механизма, который, охватывая непосредственно
рабочие места, ориентирован на предотвращение всех
видов потерь („нуль несчастных случаев”, „нуль поломок”, „нуль брака”) на протяжении всего жизненного цикла производственной системы. Для достижения цели используются все подразделения: конструкторские, коммерческие, управленческие, но, прежде всего, производственные. В достижении цели участвует весь персонал — от высшего руководителя до
работника „первой линии”. Стремление к достижению
„нуля потерь” реализуется в рамках деятельности
иерархически связанных малых групп, в которые
объединены все работники [4].
Одной из основных предпосылок повышения
эффективности использования оборудования является нахождение оптимальных значений составляющих
комплексного показателя эффективности.
Цель статьи — предложить метод оптимизации
достижения максимальной эффективности использования оборудования, и соответствующий математический аппарат для оценки.
Изложение основного материала. Эффективность использования оборудования в общем случае
можно представить в следующем виде:
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Э = f (Г , П, К ,С)

(1)
где Э — эффективность использования оборудования;
Г — готовность оборудования к выпуску продукции;
П — производительность выпуска продукции;
К — качество выпущенной продукции;
С — себестоимость продукции, сформированная под влиянием работы оборудования.
Для достижения оптимальных значений эффективности использования оборудования необходимо
воспользоваться аппаратом математического программирования. Варианты проведения оптимизации представлены в работах Акулича И.Л., Карманова В.Г.,
Плотникова А.Д. [5,6,7].
Наиболее полно отражающим картину оценки
использования оборудования может быть метод многокритериальной оптимизации.
В качестве целевой функции оптимизации работы оборудования можно воспользоваться комплексным критерием [8]:
n

Q = Õ qi

ai

i =1

Интегрируя выражение (3) с учетом (4) и (5)
получим:

æ p - pi
q i = 1 - ç iб
çp -p
iпп
è iб

Q = qaГ Г × qaПП × qaКК × qСaС

(3)

где r — коэффициент пропорциональности.
Относительные единичные показатели могут изменяться в интервале от нуля до единицы.
Тогда граничные условия:

q i ( p i = piб ) = 1

(4)

q i ( p i = p iпп ) = 0

(5)

piпп — предельное (критическое) значение единичного показателя, под которым понимается наименее желательное значение.
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(7)

где a Г ,a П ,a К ,a С , — коэффициенты весомости

a Г + a П + a К + aС = 1.
Преимуществом предлагаемой функции является, то что она учитывает показатели эффективности
работы оборудования, такие как: Г — готовность,
П — производительность, К — качество выпускаемых изделий, С — себестоимость, сформированная
под влиянием работы оборудования.
Приоритет показателей учитывается введением
параметров весомости

ai =

q i — относительные единичные показатели эф-

dqi
= r × ( piб - pi )
dpi

(6)

Для оптимизации работы оборудования комплексный критерий (2) принимается в виде:

(2)

фективности работы оборудования;
n — количество показателей эффективности работы оборудования;
α — коэффициенты весомости единичных показателей эффективности работы оборудования;
i — порядковый номер показателя эффективности работы оборудования
Относительные единичные показатели эффективности оборудования, определяются из условия, что их
изменение по i-му свойству при изменении абсолютного значения показателей pi пропорционально его отклонению от базового piб.

ö
÷
÷
ø

ai .

1 æç piзза - p iпп
×
l çè piб - piпп

ö
÷
÷
ø

(8)

где piзза — заданное абсолютное значение для
каждого показателя (задается при планировании).
Значение l , отражающее состояние эффективности оборудования:

æ p iзза - p iпп ö
÷
÷
p
p
i =1 è
iб
iпп ø
n

l = å çç

(9)

Требуется найти вектор управления:

v » x1 , x2 ..xi

(10)

который приводит к максимуму значения целевой функции (7):

.xi min £ xi £ xi max i=1..m

(11)

Для решения задачи оптимизации необходимо
иметь математические зависимости, учитывающие
связь между показателями эффективности работы
оборудования и управляющими факторами процесса.
На управляющие параметры накладываются параметрические ограничения типа:

W min £ W i £ W max

(12)

Кроме того, на показатели эффективности работы
оборудования накладываются функции ограничения:
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где [qi ] — допускаемые значения показателей эффективности работы оборудования.
Для учета ограничений и неоднозначностей взаимосвязей введены операции масштабирования и
штрафных функций:

Q( X ) = f ( X , F ) × Q

(14)

где Q( X ) — масштабированная целевая функция;

Q — комплексная оценка по формуле (6);

казателей эффективности, тем больше коэффициент
весомости αГ (кривая 1) и тем меньше будет коэффициент весомости по другим показателям (кривая 2).
Если уменьшить заданное значение П (производительности) и оставить без изменений значенияК (количества качественных изделий) и С (себестоимости,
формируемой работой оборудования), приняв

αК=αС . То при измерении заданных значений Г получим кривые 3(α
3 Г) , 4(αК=αС) , 5(αП) (рис. 1).

Из рисунка видно, что чем больше заданное значение готовности при постоянном значении других по-

Таким образом чем выше значение производительности, тем больше коэффициент весомости рассматриваемого параметра и тем меньше коэффициенты весомости других параметров.
Варьируя заданные значения показателей эффективности работы оборудования, можно получить развернутую картину их влияния на коэффициенты весомости.
Анализируя рис. 1, можно сделать вывод о том,
что чем ближе стремятся заданные значения любого
показателя к базовому значению, тем больше будет коэффициент весомости такого показателя и тем меньше
будут коэффициенты весомости остальных показателей.
И наоборот, чем ближе стремится заданное значение к
предельному значению, тем меньше будет значение коэффициента весомости такого показателя и тем больше
будут коэффициенты весомости остальных показателей.
Влияние заданных значений показателей эффективности на целевую функцию иллюстрируются на
рис. 2.
Целевая функция учитывает все основные показатели эффективности работы оборудования и приоритет каждого единичного показателя введением параметров весомости.

Рис. 1. Влияние заданного значения готовности на
показатели весомости

Рис. 2. Влияние заданного значения готовности на
целевую функцию

f ( X , F ) — штрафная функция;
F — множество допустимых значений управ-

ляющих параметров

ì0, если X Ï F
f ( X , F) = í
î1, если X Î F

(15)

Требуется найти значения, удовлетворяющие
условиям (12) и (13), при которых приводится к максимуму выражение целевой функции (7).
На рис. 1 представлен пример влияния одного
из заданных единичных показателей Г (готовность)на
весовые коэффициенты и целевую функцию (рис. 2).
Кривая 1 на рис.1 — это расчетное значение коэффициента a Г ,а кривая 2 — значение других коэффициентов весомости, определенных для простоты анализа из условия:

a П = aК = aС =

1-a Г
.
3
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На рис. 2 в качестве примера показано влияние заданного значения показателя готовности на целевую
функцию при различных заданных значениях остальных
показателей. Кривая а построена при средних между базовыми и предельными значениями параметров производительности, количества качественных изделий, себестоимости изделий формируемой работой оборудования.
Кривые б, в построены при увеличении заданного значения производительности или количества качественных изделий соответственно, и неизменности
остальных параметров. Эти кривые лежат выше кривой а, а это означает: чем выше значения производительности (количества качественных изделий), тем
больше целевая функция.
Кривая г построена при увеличении заданного
значения себестоимости, сформированная под влиянием работы оборудования, и неизменности остальных параметров. Эта кривая лежит ниже кривой а, а это значит: чем выше значения себестоимости, формируемой
работой оборудования, тем меньше целевая функция.
Проведя анализ рис. 2, можно сделать вывод, что
чем ближе стремятся заданные значения любого показателя к базовому значению, тем больше будет значение
целевой функции, следовательно и значение эффективности использования оборудования. И наоборот, чем
ближе стремится заданное значение к предельному значению, тем меньше будет значение целевой функции.
Существуют следующие способы оптимизации
с применением комплексного критерия представлены
в работах И. Акулича, В. Карманова, А. Плотникова
[5; 6; 7]:
1. Слепой поиск.
2. Однокритериальная оптимизация.
3. Целевое программирование
Способ слепого поиска заключается в определении значения целевой функции при поочередно измененяемых управляющих факторов. При этом для
каждого изменения значения показателей получается
одно значение целевой функции. Из этих значений
выбирается max и min значения. Управляющие факторы, в которых целевая функция принимает max значения, и является решением задачи оптимизации. Особенностью этого метода является дискретное значение целевой функции. Чем меньше шаг расчета, тем
точнее будет решение и тем больше времени для нахождения решения. Большое время и большие массивы распечатанных результатов являются основным
недостатком метода слепого поиска.
Однокритериальная оптимизация обычно применяется в тех случаях, когда в целевой функции удается выделить наиболее важный единичный показатель
эффективности работы оборудования, а остальные
используются в качестве ограничения.
Сущность метода целевого программирования
заключается в нахождении такого варианта, при котоЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ром суммарное отклонение единичных показателей
будет минимальным, т. е.:
n

å pi - piзза

® min

i =1

(16)

Так как единичные показатели имеют разную
размерность, то выражение (16) нужно привести к
безразмерному виду:
n

å
i =1

pi - piзза
® min
piзза

(17)

Выражение (17) является частным случаем метода, основанного на применении комплексного критерия, в котором не учитываются весовые коэффициенты. Это снижает эффективность целевого программирования, при котором должен учитываться приоритет единичных показателей в зависимости от целей.
Рассмотрим варианты расчета показателя эффективности использования оборудования на одном из
предприятий Донецкой области (табл. 1).
Если анализировать полученные значения при равной весомости показателей, то эффективность использования оборудования будет составлять 79,58%, так как
при расчете используются только абсолютные и базовые значения. Этот вариант расчета не учитывает задачи, которые предприятие ставило перед собой при планировании на определенный период. Такими задачами,
применительно к использованию оборудования могут
быть: достижение максимальной производительности;
достижение максимального уровня готовности; снижение себестоимости; повышение качества продукции.
Одновременно достичь желаемых значений всех показателей сложно, а порой и невозможно. Для этого необходимо расстановка коэффициентов весомости показателей (в зависимости от задач), что позволит адекватно оценить уровень использования оборудования.
При применении предложенного математического
метода по отношению к данным табл. 1 эффективность
использования оборудования, при тех же равных коэффициентах весомости, составляет 50%. Полученное значение можно объяснить тем, что абсолютные
значения показателей лежат в середине предельных и
базовых значениях единичного показателя. Это свидетельствует о том, что предприятие избежало нежелательных для себя значений, но в тоже время и о
том, что оно не достигло желаемых.
На основе вышеизложенного можно сделать
следующие выводы:
1) Для повышения степени эффективности использования имеющегося оборудования может быть применен предложенный математический метод оптимизации.
2) В целях комплексной оценки работы оборудования разработанная целевая функция позволит
учесть такие показатели использования как, готов-
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Таблица 1
Исходные данные

Наименование
Предельное значен ие
единичного показателя
Базовое значение единичного
показателя
Абсолютное значение
показателя

Производительность,
шт./год

Готовность ,
мин.

Себестоимость,
грн.

Количество
качественных
деталей,
шт.

1000

0,17

7,21

970

1224

0,22

9,03

1212

1112

0,195

8,12

1091

ность, производительность, качество выпускаемых
изделий, себестоимость.
3) Дана оценка влияния коэффициентов весомости заданных параметров эффективности использования оборудования на целевую функцию.
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Момот О. І., Самойлов П. І. Ефективність
використання устаткування — новий підхід
У статті проведено дослідження особливостей
оцінки ефективності використання устаткування. Для
підвищення міри ефективності використання наявного устаткування запропонований математичний метод
оптимізації. З метою комплексної оцінки роботи
устаткування розроблена цільова функція, в якій враховуються такі показники використання, як: готовність,
продуктивність, якість виробів, що випускаються,

собівартість. Оцінено вплив коефіцієнтів ваговитості
заданих параметрів ефективності використання устаткування на цільову функцію.
Ключові слова: ефективність, оптимізація, використання устаткування, показники використання,
цільова функція.
Момот А. И., Самойлов П. И. Эффективность
использования оборудования — новый подход
В статье проведено исследование особенностей
оценки эффективности использования оборудования.
Для повышения степени эффективности использования имеющегося оборудования предложен математический метод оптимизации. В целях комплексной оценки работы оборудования разработана целевая функция, в которой учитываются такие показатели использования как, готовность, производительность, качество выпускаемых изделий, себестоимость. Оценено
влияние коэффициентов весомости заданных параметров эффективности использования оборудования на
целевую функцию.
Ключевые слова: эффективность, оптимизация,
использование оборудования, показатели использования, целевая функция.
Momot A. I., Samoylov P. I. Efficiency of using
equipment — new approach
The research of using equipment efficiency
estimation was conducted. Mathematical method of
optimization was offered for increasing the efficiency
degree of using equipment. Criterion function, which is
taken into account such indexes as readiness, productivity,
quality of let out products, cost price, wass developed
for the complex estimation of equipment work. Influence
of weightiness factors of the using equipment efficiency
set parameters on criterion function was estimated.
Key words: efficiency, optimization, equipment use,
use indicators, criterion function.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
Постановка проблемы. На внедрение современных инновационных технологий существенное
влияние оказывают существующие в обществе модели социально-экономического развития. В постсоветский период формирования украинской экономики в теории и практике государственного управления одновременно использовались две модели социально-экономических преобразований — либеральная и дирижистская.
Первая, которая в основном доминировала и
использовалась в общественном сознании, ставит свободный рыночный обмен в основу всех человеческих
отношений, освобождает капитал от контроля не только государства, но и общества. „Сегодня экономический кризис, отмечается в стратегии инновационного
развития Украины на 2010 — 2020 гг., это наиболее
концентрированное выражение краха неолиберальной
идеи организации экономической жизни”[1, с. 172].
Вторая модель ориентировалась на усиление роли
государства в осуществлении рыночных реформ, его
активное участие в предпринимательской сфере и инвестирование приоритетов промышленной политики,
т.е. с позиций не только промышленного сектора, но
и аграрного, внешнеэкономического, осуществление
программ их развития за счет регуляторной политики. Противоречия бюджетной политики, которые исходили из доминирования той или иной модели, не
позволяли эффективно выйти из системного кризиса,
сформировать долгосрочные тенденции модернизации
экономики в контексте мирового экономического развития, глобализации хозяйственных процессов и дать
ответы на их вызовы.
Трансформация социально-экономических процессов в Украине предполагает создание условий для
экономического роста, тесно связанного с накоплением капитала и активизацией процесса инвестирования во всех секторах экономики. В результате непоследовательности и низкоэффективной научно-технической, инвестиционной и инновационной политики
сохраняется тенденция дальнейшего технологического отставания от развитых стран мира и, как следствие, снижение конкурентоспособности отечественной экономики.
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Анализ последних исследований и публикаций.
Инвестиции, инвестиционная и инновационная деятельность стали объектами анализа отечественных ученых:
А. Амоши [2], И. Лукинова [3], В. Ляшенко, [4] и др.
Значительный вклад в развитие теории отношений накопления в системе рыночной трансформации внесли
Б. Кваснюк [5], М. Меламед [6], А. Чухно [7] и др.
Цель статьи. Исследовать особенности инвестиционно-инновационного развития экономики Украины, определить основные приоритеты инвестиционной
и инновационной политики в условиях кризиса, предложить рекомендации по оптимизации государственных
инвестиций в воспроизводственном процессе.
Изложение основного материала. Основной причиной неэффективного проведения в Украине рыночных
реформ является утрата государством инструментов управления социально-экономическим развитием страны.
Ни на начало реформ, ни в ходе их проведения не были
четко определены роль, функции и содержание ответственности государства за состояние страны, которая
начала жить в новых рыночных условиях.
Кризис формирования капитала, который украинская экономика пережила в середине 90-х гг., имел
своим последствием сокращение объема валового накопления основного капитала в 6,8 раза, который так
и не удалось преодолеть в последующие годы. „Ошибочно рассчитывать на то, — отмечал академик И.
Лукинов, — что в условиях спада инвестиционной
активности будут происходить положительные сдвиги. Никакой экономической стабилизации и тем более
оживления и роста не будет, если инвестиции из года
в год сокращаются. За период 1990—1995 гг. капиталовложения в экономику Украины во всех формах
собственности и хозяйствования уменьшились до
26,4% уровня 1990 г.” [3, с. 4].
Рассмотрение инвестиционной политики и особенностей ее ближайшего развития следует начинать с анализа реальной статистической информации. С введением в Украине системы национальных счетов оценка
объемов и структуры инвестиций существенно усложнилась. Они являются непонятными украинским ученым и практикам, а также и зарубежным специалистам, которые привыкли к унифицированной информа-
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ции относительно накопления капитала, его нормы и
структуры. Дело в том, что много элементов, которые
отображают состав накопления, в нашей статистике еще
не разработаны, а отдельные позиции требуют дополнительных пояснений и уточнений [5, с. 91].
Для развитой экономики характерна высокая
норма накопления. Так, на начало 90-х годов доля
инвестиций в ВВП составляла в США — 17,8% Японии — 27,6%; Германии — 19,4%; Франции — 18,8%;
Великобритании -17,2%. При этом сохраняется достаточно высокая фондоотдача капиталовложений. Однако, для большинства стран СНГ, не существует прямой зависимости между ростом нормы накопления и
ростом валового внутреннего продукта. Например, в
1990 году норма накопления в Украине по отношению к ВВП составляла 27,4%, в 1991 — 26,3%, в 1992
— 34,4%, в 1993 — 36,3%, в 1994 — 35,1%, в 1995
— 37,5% [8, с. 21]. То есть, она формально соответствовала уровню развитых стран.
Возникла ситуация, при которой рост нормы накопления выступал экономически неэффективным, поскольку ее увеличение не привело к адекватному увеличению ВВП. Затраты превышали прирост или их отдачу. В таких случаях происходит абсолютное уменьшение реального объема инвестиций и соответственно — уменьшается и фонд потребления. Высокая норма
накопления в структурно и технологически отсталой
экономике ведет к тиражированию морально устаревшей продукции.
Норма накопления во все периоды должна быть
такой, чтобы ее смогла „освоить” экономика страны,
и уровень накопления должен быть обеспечен соответствующими научно-техническими разработками,
которые позволяли бы осуществлять воспроизводство
на расширенной основе.
Базовый Закон Украины „О научной и научнотехнической деятельности”, который определяет основные направления государственной политики в этой
сфере и правовое поле деятельности властных структур, был одобрен 1 декабря 1998 года. Его положения получили дальнейшее развитие в следующем нормативном акте — Законе Украины „Об инновационной деятельности” от 4 июля 2002 года.
Приоритетность инновационного развития получила дальнейшее развитие в Стратегии экономического и социального развития на 2004-2015 гг. На преодоление кризиса в научно-технологической сфере был
направлен Указ Президента Украины от 20 августа
2001 г. № 640, Указ № 606 от 1 июля 2006 года „О
состоянии научно-технологической сферы и мероприятиях по обеспечению инновационного развития Украины”. Приоритет формирования инвестиционно-инновационной модели развития выдвигает на передний план

проблему максимальной эффективности прямых бюджетных расходов на научно-техническое развитие и инвестиций в инновационные процессы, а также непрямых стимулов инновационного развития.
Национальная инновационная система (НИС) Украины формируется под влиянием объективных и
субъективных факторов: наличие природных и трудовых ресурсов, особенностей исторического развития,
наличие дееспособных институтов государства и различных форм хозяйственной деятельности. Согласно
рейтингу Всемирного экономического форума Украина среди 134 стран заняла в 2009 г. в сфере развития
институций — 115 место, макроэкономической стабильности — 91, развития высшего образования 43, эффективности товарных рынков — 103, развития финансового рынка — 89, развития инноваций 52 место.
НИС — отмечается в „Концепции развития национальной инновационной системы” от 17 июня 2009 г.,
№ 680-Р, представляет собой совокупность законодательных, структурных и функциональных компонентов (институций), которые задействованы в процессе
создания и использования научных знаний и технологий и определяют правовые, экономические, организационные и социальные условия для обеспечения
инновационного процесса.
Достаточно эффективным способом поддержки
научной и инновационной деятельности является оказание налоговых и других льгот исполнителям работ, признанных инновационными. Средства, которые остаются
у них в результате этого, фактически являются средствами
государственного бюджета. Подобная система льготного стимулирования была утверждена Законом Украины
„Об инновационной деятельности”, исходя из которого
субъекты хозяйствования всех форм собственности,
реализующие в Украине инновационные проекты, и предприятия всех форм собственности, которые имеют статус инновационных, могли получать льготы по налогу
на прибыль, НДС, платы за землю и осуществлять ускоренную амортизацию основных фондов.
Однако, после его принятия, законами Украины
о Государственном бюджете на 2003 г., а потом —
2004 и 2005 гг. было приостановлено положение по
поводу налоговых и таможенных льгот для инновационных предприятий. В рамках пересмотра госбюджета в марте 2005 г. соответствующие статьи Закона
были полностью отменены. То есть, на практике не
были реализованы положения Закона „Об инновационной деятельности” по формированию организационной системы управления инновационными процессами, в частности по созданию уполномоченных государственных и региональных учреждений [9, с. 195].
Опыт Украины, которая с 1998 г. пытается внедрить основы инновационного развития в законодатель-
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Таблица 1*
Инновационная активность промышленных предприятий в 2000 — 2009 гг.
Удельный вес предприятий, которые занимались инновациями, %
Год / Регион

Луганская обл.

Донецкая обл.

Харьковская обл.

Украина

2000

18,8

13,5

20,0

18,0

2001

15,5

12,4

24,9

16,5

2002

13,1

13,2

26,1

18,0

2003

9,4

10,4

16,7

15,1

2004

8,4

11,6

18,0

13,7

2005

6,0

9,8

17,8

11,9

2006

7,4

7,9

18,5

11,2

2007

11,3

10,4

18,0

14,2

2008

10,2

10,5

13,1

13,0

2009

9,9

9,6

15,8

12,8

* Составлено с учетом данных [10, 11, 12, 13].

ную и практическую деятельность, показывает, что легкий доступ к дешевой рабочей силе и природных ресурсов при отсутствии конкуренции и стимулов к обновлению отталкивает инновации, минимизирует потенциально неограниченные возможности их влияния на
развитие. Экономике, ориентированной на сырьевые
ресурсы, не нужны инновации. Подтверждением этому является многолетняя борьба за создание технопарков и других инновационных структур, которые не получили широкого распространения в Украине.
Наиболее информативную оценку состояния инновационного развития национальной экономики в
разрезе ключевых факторов, которые его определяют, получено на основе использования индикаторов
Европейского инновационного табло (ЕИТ), которые
включают пять групп индикаторов: „движущие силы
инноваций”, „создание новых знаний”, „инновации и
предпринимательство”, „индикаторы использования
инноваций”, „интеллектуальная собственность”.
За ЕИТ Украина находится в последней по уровню инновативности четвертой группе с определением
индекса 0,23. Эту группу составляют: Россия — 0,23,
Украина — 0,23, Латвия — 0,22, Польша 0,21, Хорватия и Греция — 0,20, Болгария — 0,19, Румыния
0,16, Турция — 0,08. По сравнению с другими странами ЕС отставание Украины составляет, например,
от стран лидеров — примерно в 3 раза (Швеция —
0,68) [1, с. 165].
При исследовании уровня инновационного развития экономики страны особое внимание следует
обратить на показатели деятельности промышленносЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ти, поэтому считаем необходимым, проанализировать
инновационную деятельность нескольких промышленных регионов Украины, в частности Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Экономические достижения и инновационная активность экономики страны и регионов определяется по результатам работы
инновационно активных предприятий. Проанализируем, каким образом в последние годы изменялась доля
инновационно активных предприятий в Украине вообще и в выше названных регионах в частности.
Эта тенденция является негативной, особенно при
уменьшении инвестиционных средств, направленных
на инновации. Следует также отметить, что показатели инновационной активности промышленных предприятий Харьковской области почти всегда в 1,5 раза
превышают показатели инновационной активности
предприятий Украины.
Это связано с тем, что, по количеству организаций, которые выполняли научные и научно-технические работы, область занимает второе место в стране
после Киева. В области работает 217 научных учреждений, сосредоточено 15% всех научно-исследовательских институтов Украины, пятая часть конструкторских и проектных организаций и кадрового состава ученых. Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что удельный вес предприятий Украины, которые занимаются инновациями, в последние
годы снижается. Уровень инновационной активности
предприятий в Украине сократился в течение
2000 — 2009 гг. с 18 до 12,8%.
В экономической и бюджетной политике необхо-
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Таблица 2*
Структура ВВП по категориям конечного использования, %

Статьи затрат

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

55,1

54,7

52,3

57,2

58,7

58,7

60,7

Текущие затраты правительства

18,4

19,0

17,6

18,2

18,4

17,9

17,7

Затраты некоммерческих организаций

1,9

1,7

1,3

1,1

1,0

0,9

0,8

Валовое накопление основного

19,2

20,6

22,6

22,0

24,6

27,5

27,2

1,0

1,4

-1,4

0,6

0,1

0,7

1,6

4,4

2,6

7,6

0,9

-2,8

-5,7

-8,1

Потребительские затраты домашних
хозяйств

капитала
Изменение запасов материальных и
оборотных средств
Сальдо экспорта – импорта товаров и
услуг
* Довідник „Україна — 2008”. — К.: Секретаріат Кабінету Міністрів України. — 2009. — 173с. — С. — 66.

димо сделать акцент на развитие национальных рынков и национального капитала, прежде всего, в перерабатывающих отраслях, расширении спектра и объемов финансовых ресурсов за счет капитализации предприятий, на мобилизации „длинных денег” — финансовых ресурсов страховых компаний, пенсионных
фондов, на выведение корпоративных финансов из
кризиса неплатежеспособности.
Экономический рост в любом обществе основан на взаимодействии ряда макроэкономических
индикаторов (в частности, национальных сбережений,
уровня бюджетного дефицита, торгового и платежного балансов: инфляции, безработицы и пр.), которые
влияют на эффективность использования реального
капитала и имеющейся рабочей силы.
Важным элементом государственного регулирования процесса инвестирования в современных условиях является определение рыночного соотношения спроса и предложения на инвестиционные ресурсы с точки зрения анализа объектов инвестирования,
первоочередности их инвестирования с точки зрения
их роли в экономической системе, анализ прибыльности, управление их поступлениями.
Одним из основных факторов кризисного падения экономики Украины являются тенденции, обусловленные состоянием платежного баланса. В 20002005 гг. благоприятные условия на рынках экспорта
обеспечивали возможность сохранять значительное
позитивное сальдо внешней торговли, одновременно
повышение потребительского и инвестиционного спроса и роста цен на сырье и энергоресурсы привели к
ускорению роста импорта. Тенденции к росту импорта привели к возникновению отрицательного сальдо

внешней торговли Украины, которое, как видно из
табл. 2, увеличилось в 2008 году до 8,1% от ВВП или
на 12,9 млрд. долл. США.
В то же время и сами производственные структуры на развитие, и совершенствование производства
направляли лишь 30% используемых средств, в том
числе на капитальные вложения около 60%. В целом
такой подход привел к тяжелому состоянию как государственных, так и приватизированных предприятий.
Для обеспечения проведения структурных изменений в экономике, поддержки приоритетных направлений экономического развития, расширение и усовершенствование производственной и социальной
инфраструктуры, необходимы соответствующие финансовые ресурсы. Следует отметить, что путей комплексного решения вопросов о формах и методах
участия государства в стимулировании экономического роста за счет государственных инвестиций сегодня не найдено.
В рыночных условиях осуществления инвестиций в производство, задача субъектов хозяйствования. Однако задачей государства является создание
благоприятного инвестиционного климата для всех
хозяйствующих субъектов.
Реализация задачи повышения реальных доходов
населения и улучшения качества жизни потребует осуществления мероприятий направленных на повышение
производительности труда, улучшения организационной и технологической структуры национальной экономики. Сегодня уровень оплаты труда в бюджетной
сфере характеризуется следующими показателями: в
образовании средняя заработная плата в 2007 г. составила 1060 грн., или 78,5% среднего уровня в экономи-
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Таблица 3*
Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал
Показатели

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

ВВП млрд. грн.

225,8

267,3

345,1

441,4

544,1

720,7

949,8

ВВП в % к 1999 г.

121,7

133,3

149,5

153,5

164,7

177,7

181,5

Инвестиции в основной

37178

51011

75714

93096

125254

188486

233081

150,5

197,6

252,9

257,7

306,7

398,1

387,7

16,5

19,1

21,9

21,1

23,3

26,2

24,5

100,0

100, 0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

из госбюджета, %

5,0

7,0

10,5

5,5

5,5

5,6

5,0

из местных бюджетов, %

3,7

4,1

4,7

4,2

4,3

3,9

4,2

за счет средств частных

65,8

61,4

61,7

57,4

57,8

56,5

56,7

капитал млн. грн.
Инвестиции в основной
капитал в % к 1999 г.
Доля капиталовложений
в ВВП в %
Всего,

общий

объем

инвестиций в основной
капитал, в т.ч:

предприятий, %
* Основні економічні показники діяльності підприємств за 2007 р: стат. Бюлетень. — К. : Держкомстат України, 2008 р. —
С. 153 — 163; 165 — 173; Капітальні інвестиції за 2008 р. /Держкомстат України // Експрес — випуск. — 2009. — № 84.

ке и 68,2% средней от промышленности. В сфере здравоохранения и социальной помощи — 871 грн. от
средней заработной платы в экономике. Для сравнения: в КНР заработная плата в отраслях социальной
сферы равна средней от промышленности, в Чехии —
95%, в Великобритании 95 — 115%, в Италии 98 —
103%, в Мексике 140 — 155% [14, с. 281].
Бюджетная система не выполняет стимулирующей и регулирующей функции на достаточном уровне. Негативные тенденции в этой сфере обусловлены
уменьшением инвестиционной составляющей в бюджетных расходах. Объем инвестиций в основной капитал из Государственного бюджета с 2004 по 2008 гг.
сократился с 10,5 до 5%, объем инвестиций за счет
средств частных предприятий с 2002 по 2008 гг. также сократился с 65,8% до 56,7% (табл. 3).
Бюджетная система постепенно переориентируется на финансирование органов власти и управления. Одним из направлений касающегося участия государства в стимулировании экономического роста
может стать разработка правовых и организационных
основ формирования и использования финансовых
ресурсов бюджетной системы, необходимой для реализации государственной инвестиционно-инновационной политики, рассмотрения проблем выбора приоритетов для формирования капитальных расходов.
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Мы разделяем мнение специалистов, которые
полагают, что на снижение доли инвестиций влияет в
значительной мере тот факт, что начисление амортизации по результатам государственных индексаций постоянно отставало от роста уровня цен. Тем самым
занижались затраты производства и завышалась прибыль. Поскольку налог в Украине в значительной мере
определяется с прибыли, то завышалась и величина
налога [15, с. 36]. Таким образом, предприятия не
имели никакой возможности осуществлять процесс
самофинансирования.
Другая часть ученых считает, что более полную
картину инвестиционной сферы, как для приватизированного, так и для государственного сектора может дать анализ макроэкономической структуры инвестиций с точки зрения их распределения между крупными хозяйственными агрегатами: энергетическим,
машиностроительным, агропромышленным, а также
между производственной и социальной инфраструктурой [16, с. 32].
Довольно часто в экономической литературе
можно встретить утверждение, что падение инвестиционной активности и спад производства в Украине,
связан с увеличением расходов по отношению к ВВП.
Например, С. Захарин считает, что: „В Украине на протяжении 90-х годов XX ст. на фоне общеэкономичес-
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кого спада, роста безработицы и инфляции, при незначительном сокращении бюджетного дефицита, расходы по отношению к ВВП имели стойкую тенденцию
к увеличению. Это приводило к необоснованному
усилению фискальной нагрузки на все сектора экономики” [17, с. 52].
Необходимо напомнить, что уровень расходов и
доходов по отношению к ВВП определяется бюджетной резолюцией, которая в общем виде подчеркивает
приоритеты бюджетной политики государства на следующий период. Она выступает ориентиром для правительства Украины при разработке проекта Государственного бюджета и для Верховной Рады при рассмотрении бюджета и законов, которые влияют на доходы и расходы государственного бюджета.
Предельный уровень расходов и доходов зависят от той модели, которую государство внедряет в
экономическую и социальную жизнь. Формально провозглашая лозунг на формирование социально-ориентированной рыночной экономики, т.е. западноевропейской модели, где расходы и доходы составляют от
35 до 45% по отношению к ВВП, руководство страны
реально перешло на либеральную или американскую
модель, где расходы и доходы составляют 25-30% к
ВВП. Например, наивысший уровень расходов сведенного бюджета по отношению к ВВП был в 1994 г.
— 53,4%.
Начиная с 1994 г. и по настоящее время, уровень
расходов имеет тенденцию к снижению. В 1995 г. —
44,6%; в 1996 — 41,9%; в 1997 — 36,7%; в 1998 —
30,4%; в 1999 — 27,4%; в 2001 — 27,2%; в 2002 —
26,7%; в 2007 — 31,4%; в 2008 году — 32,6%. Правда в последние пять лет он стабилизировался на уровне 31-32%. А уровень расходов Государственного
бюджета по отношению к ВВП является еще меньшим:
в 2005 г. — 25,6%, в 2006 г. — 25,2%, в 2007 г. —
24,2%, в 2008 г. — 25,5%, в 2009 г. — 26,5% [18,
с. 32]. В основных направлениях бюджетной политики на 2011 г. (бюджетной резолюции), которая была
принята 4 июня 2010 г., отмечается, что доля перераспределения ВВП через сведенный бюджет не должна
превышать 30,5% [19].
Для выяснения объективных предпосылок инвестиционной активности большое значение имеет теория чистого накопления капитала на тех началах, как
это делалось прежде [5, с. 91]. В составе чистых инвестиций ведущую роль играют промышленное оборудование и жилищное строительство, на которое приходится соответственно 30-40 и 35-50% чистых инвестиций. Это главнейшие ориентиры для принятия решений в области бюджетной и инвестиционной политики в промышленном секторе.
В Украине чистое накопление основного капита-

ла в середине 90-х гг. XX ст. постоянно сокращалась.
В 1990 г. оно составляло 6,4% ВВП, 1991 г. — 2%,
1992 г. — 8,3%, 1993 г. — 4,2%, 1994 г. — 4,5%,
1995 г. — 0,5% ВВП [8, с. 20]. Восстановление чистого накопления основного капитала — самая сложная задача инвестиционной политики.
Объем промышленного производства в Украине к концу 2009 г. снизился на 31,8%. Негативные
тенденции развития сохранялись также во всех видах
экономической деятельности. Некоторое улучшение
ситуации происходили в пищевой промышленности.
В структуре накопления особое место принадлежит
жилищному строительству, где занято 15% работающего населения, сконцентрировано свыше 25% недвижимого имущества. Доля жилищного строительства в структуре валового накопления приблизительно в два раза меньше, чем в большинстве развитых
стран. Это свидетельствует о значительных резервах
активизации накопления в данном секторе и народном хозяйстве. Восстановление прежних объемов
жилищного строительства является важнейшей предпосылкой экономического роста.
Одной из главных причин снижения инвестиционной и инновационной активности является репрессивный характер действующей налоговой системы,
чрезмерное изъятие по ее каналам прибыли и иных
ресурсов простого и расширенного воспроизводства.
Вот почему глубокая налоговая реформа, предложенная исполнительной властью в 2010 г., имеет принципиальное экономическое и политическое значение.
Речь идет о трансформации налоговой системы и ее
переходе от чисто фискальной функции к стимулирующей экономическое развитие. Она рассчитана на
создание нового инвестиционного и производственного климата.
Крупным до сих пор не реализованным ресурсом является инвестиционный потенциал домашних
хозяйств, включающий сбережения, расходы на приобретение ценных бумаг и покупку иностранной валюты, а также излишки денежных средств населения
как превышение доходов над расходами. Сегодня население, как отмечает В. Геец, аккумулировало дома
и в банках около 60 млрд. долларов и в теневом обороте находится еще около 80 млрд. долларов. Вопрос
состоит в том, что нет системы, которая бы давала
возможность включить этот ресурс [1, c. 38].
Бюджетная и структурная политика в государстве
должна выполнять активную функцию формирования
воспроизводственных пропорций в национальной экономике, оптимизации соотношения разных ее секторов
— потребительского, инновационного, сырьевого, инфраструктурного. В структуре реального сектора экономики Украины потребительский сектор занимает 19,7%,
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инвестиционно-инновационный — 18,2%, сырьевой —
23,8%, инфраструктурный — 19,7%. В мировом хозяйстве стабильными тенденциями является увеличение доли
потребительского и инвестиционно-инновационного секторов до 70% и относительного сокращения сырьевого
и инфраструктурного секторов до 30%.
В ситуации, которая сложилась, необходимы
жесткие инструменты переведения в инвестиции реального сектора значительной части сбережений и
резервов, накопленных в финансовой сфере. Еще 10
лет назад мы отмечали, что такими инструментами
могут быть банки развития или инвестиционные банки, основной формой деятельности которых может
стать долгосрочный кредит [20, c. 133]. Сначала он
может выступать в портфельной (облигационной) форме, а по мере выхода экономики из кризиса должен
формироваться и рынок акций.
Очевидно, что данные меры должны гарантировать населению полную сохранность средств и устойчивый процентный доход. Привлечение денег в банки
будет способствовать решению проблемы монетарной
базы для своевременной выплаты заработной платы.
Рыночная инвестиционная среда может складываться
только постепенно. Кроме того, в экономике сохраняется потребность в таком перераспределении инвестиционных ресурсов, которые в принципе не достигаются при помощи чисто рыночных инструментов
макроэкономического регулирования.
Сокращение централизованных капитальных вложений нередко объясняют невозможностью существенно расширить внутренние резервы за счет собственных
источников финансирования в связи с ростом амортизационных отчислений и поступлений в фонд приватизации. Такие объяснения не имеют под собой достаточного ни теоретического, ни практического обоснования.
Собственные источники финансирования, полученные за счет роста амортизационных отчислений, имеют
довольно конкретное и целевое направление — восстановление основных средств, выбывших вследствие
физического ухудшения качества, морального старения.
То есть, за счет существенного роста амортизационных
отчислений может быть обеспечено лишь простое воспроизводство. Если для конкретных юридических институциональных единиц такая оценка имеет конкретное
значение, то для макроэкономического уровня и анализа состояния дел в инвестициях она не подходит.
Для юридических институциональных единиц
рост амортизационных отчислений означает повышение себестоимости продукции, снижение прибили и
платежей в бюджет. На макроэкономическом уровне
это приведет к росту инфляции и покажет отсутствие
воспроизводственного процесса.
В связи с этим, наиболее обоснованным будет:
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на микроуровне — не стимулировать рост амортизации, а на макроуровне — для анализа фактического
состояния воспроизводства и учета в экономической
политике — рассчитывать величину амортизации в
соответствии с уровнем инфляции (но это не должно
влиять на рост себестоимости и цен). Научное и практическое объяснение значительного роста амортизационных отчислений на макроэкономическом уровне
заключается в следующем. Величина основного капитала существенно отличается от амортизации, фиксируемой в бухгалтерских документах и используемой для целей налогообложения. Особенно это касается периода инфляции, когда при отсутствии оценки
основных фондов остаются низкая амортизация и, в
то же время, относительно высокая прибыль как
объект налогообложения.
Подобное происходит тогда, когда амортизация,
фиксируемая в бухгалтерском учете, не содержит информации, необходимой для расчета объема потребления основного капитала в условиях инфляции. Поэтому определение этого объема должно осуществляться на базе роста показателя, характеризующего
его будущее состояние, которое определяется будущими событиями.
Стоимость основных средств производства в
конкретный период зависит от того, какие выгоды
может принести их использование. Исходя из этого,
объем потребления основного капитала следует определять, предварительно переоценив в ценах текущего
периода основные фонды, приобретенные по различным ценам в прошлом, используя соответствующие
индексы цен на них.
Выводы и рекомендации:
1. Экономический рост, который наблюдался в
2000-2007 гг., показал, что высокая норма накопления в
технологически отсталой экономике при сокращении
инновационных предприятий почти в два раза, имел в
своей основе экстенсивное развитие, т.е. вел к тиражированию морально устаревшей продукции.
2. При формировании национальной инновационной системы роль и ответственность государства в
стратегическом планировании и регулировании экономического развития должна возрастать.
3. Крупным до сих пор не реализованным ресурсом экономического роста является инвестиционный потенциал домашних хозяйств, включающий сбережения, расходы на приобретение ценных бумаг и
покупку иностранной валюты, а также излишки денежных средств населения как превышение доходов
над расходами.
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Величко О. В., Лященко О. В. Особливості
інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
України
У статті досліджено особливості формування національної інноваційної системи України, проаналізовано динаміку та закономірності розвитку вітчизняних інвестицій,
визначено основні пріоритети інвестиційно-інноваційної
політики та запропоновано рекомендації щодо оптимізації
державних інвестицій у відтворювальному процесі.
Ключові слова: інноваційна система, інвестиційна
активність, інноваційна активність, бюджетна та структурна політика держави, власні джерела фінансування.
Величко А. В., Лященко О. В. Особенности
инвестиционно-инновационного развития экономики Укрины
В статье исследованы особенности формирования
инновационной системы Украины, проанализированы
динамика и закономерности развития отечественных инвестиций, определены основные приоритеты инвестиционно-инновационной политики в условиях кризиса, предложены рекомендации по оптимизации государственных
инвестиций в воспроизводственном процессе.
Ключевые слова: инновационная система, инвестиционная активность, инновационная активность,
бюджетная и структурная политика государства, собственные источники финансирования.
Velichko A. V., Lyashenko O. V. Features of
investment-innovative development of economy of
Ukraine
The article explores the peculiarities of the national
innovation system of Ukraine, analyzes the dynamics and
patterns of domestic investment, the main priorities for
investment and innovation policies and provides
recommendations on optimization of public investment
in the reproductive process.
Key words: innovation system, investment on
innovative activity, fiscal and structural policy of the state,
their own sources of funding.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ „ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА”
ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Постановка проблеми. Забезпечення стійкої конкурентоспроможності підприємства та підвищення
ефективності його функціонування в умовах фінансової нестабільності безпосередньо залежить від ефективності використання його виробничих ресурсів.
Поняття „виробничі ресурси підприємства” дуже поширене, але дослідженню цієї категорії присвячено не
багато праць, що зумовлює актуальність дослідження
цієї економічної категорії.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед іноземних вчених, які досліджували виробничі ресурси як
фактори виробництва, зазначаємо Ч. Кобба, П. Дугласа, А. Маршалла, П. Самуельсона, Р. Солоу, С. Фішера. Теоретичні основи структуризації та використання виробничих ресурсів викладені в наукових працях таких класиків економічної науки, як: Ф. фон Візер,
Дж. Б. Кларк, К. Маркс, К. Менгер, Д. Рікардо,
А. Сміт, М. Туган-Барановський та ін.
Питання визначення та оцінки виробничих ресурсів розглянуто в роботах таких російських вчених-економістів, як: В. Грузінов, В. Грибов, А. Ільїн,
В. Волков, В. Горфінкель, В. Швандар, А. Калініна,
В. Тітов [1; 2; 3; 4; 5] й ін. Серед українських вчених, наукові праці яких присвячені розв’язанню прикладних проблем структуризації, використання виробничих ресурсів на підприємствах, відзначимо:
Є. Бойка, В. Геєця, М. Герасимчука, Й. Петровича,
С. Покропивного [6; 7; 8]. Методиці проведення аналізу використання виробничих ресурсів підприємства
присвячені праці Г. Савицької, М. Баканова, А. Шеремета, В. Нємцєва, Г. Шадріної [9; 10; 11; 12], а також українських вчених М. Чумаченка, В. Івахненка, М. Болюха, П. Поповича [13; 14; 15]. Проблеми
структуризації й оптимізації виробничих ресурсів
підприємства розглядаються у публікаціях В. Дякіна, М. Перелигіна, Н. Ярошевіч, Л. Матросової [16;
17; 18; 19].
Невирішені проблеми. Як показав аналіз наукових праць та розробок, які висвітлюють поняття „виробничі ресурси підприємства”, у сучасній економічній науці воно трактується неоднозначно. Тоді
ж як визначення поняття виробничих ресурсів має
не лише важливе наукове, а й практичне значення в
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діяльності українських підприємств, оскільки чітке
уявлення про його зміст визначає обґрунтований
підхід до його оцінки.
Метою статті є дослідження існуючих трактовок поняття „виробничі ресурси підприємства”, його
уточнення, а також визначення складових елементів
виробничих ресурсів підприємства та проблем щодо
їх оцінювання.
Викладення основного матеріалу дослідження. Для визначення сутності категорії „виробничі ресурси підприємства” розглянемо поняття „ресурс”.
Термін „ресурс” походить від французького
ressource — допоміжний засіб, та тлумачиться як засоби, запаси, можливості, джерела доходів. Під засобами розуміють прийоми, способи дії для досягнення
чого-небудь, а також предмети, пристосування (або їх
сукупність), необхідні для здійснення будь-якої діяльності [7, с.66].
Різні автори по-різному тлумачать зазначений
термін. Наприклад, В. Грузінов, В. Грибов визначають
ресурси як чинники, які використовуються для виробництва економічних благ [1, с. 26].
А. Ільїн, В. Волков дають наступне визначення
цьому терміну: „Ресурси — це залучені в господарський оборот чинники виробництва” [2, с. 646].
Виробничі ресурси — це ресурси підприємства,
які використовуються у процесі виробництва (земля,
капітал, праця, інформація, підприємницька здатність).
Земля — всі природні ресурси, які використовуються
у виробничому процесі (землі, ліси, родовища, водні
ресурси). Капітал — засоби виробництва; виробнича
інфраструктура; грошові кошти, які використовуються для придбання засобів виробництва. Праця —
фізичні і розумові здібності людей, вживані при виробництві товарів і послуг. Інформація — впорядкована система знань. Підприємницька здатність — процес пошуку нових можливостей, заповзятливість,
здібність до ризику. Всі ресурси є не безкоштовними,
обмеженими і рідкими [20].
Зазначимо, що серед вчених-економістів існують
різні погляду щодо трактування поняття виробничих
ресурсів підприємства та їх складових.
Так, на думку, В. Грузінова та В. Грибова, до
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виробничих ресурсів підприємства слід відносити
робочу силу, знаряддя праці (машини, устаткування
та ін.), предмети праці (сировина, матеріали і так далі),
готову продукцію (запаси товарів) та природні умови
виробництва (земля, корисні копалини і ін.) [1, с. 20].
М. Баканов, А. Шеремет дотримуються загальновизначеної класифікації виробничих ресурсів в натуральній формі за їх призначенням у виробничому
процесі, які називаються елементами, або факторами
виробництва: засоби праці, предмети праці і сама праця [10, с. 227]. На їх думку інтенсивність використання виробничих ресурсів виявляється в таких узагальнюючих показниках, як продуктивність праці, фондовіддача основних виробничих фондів, матеріаломісткість виробництва продукції, а ефективність
використання виробничих ресурсів, у свою чергу,
виявляється в трьох вимірах:
1) в обсязі та якості виробленої і реалізованої
продукції;
2) у величині споживання або витрат ресурсів на
виробництво, тобто собівартості продукції;
3) у величині ресурсів, що застосовані, тобто
авансованих для господарської діяльності основних і
оборотних фондах.
В. Горфінкель та В. Швандар до виробничих ресурсів підприємства (організації) відносять виробничі
фонди (основні і оборотні), робочу силу та інформацію [3, c. 129].
А. Ільїн, В. Волков до виробничих ресурсів
підприємства відносять трудові, виробничі фонди, інвестиції та інформаційні ресурси [2, с. 654]. Вони виділяють наступні показники використання виробничих
ресурсів:
— показники використання трудових ресурсів:
темпи зростання продуктивності праці; доля приросту
продукції за рахунок підвищення продуктивності праці;
економія чисельності працівників; зарплатоємність
продукції (зарплатовіддача); трудомісткість продукції,
товарів, послуг (працевіддача); відносна економія трудових ресурсів і фонду заробітної плати і ін.;
— показники використання основних фондів:
фондомісткість продукції (фондовіддача); відносна
економія основних виробничих фондів;
— показники використання оборотних фондів:
оборотна фондомісткість продукції (оборотна фондовіддача); відносна економія оборотних фондів; матеріаломісткість продукції (матеріаловіддача); відносна
економія матеріальних ресурсів (витрат) і так далі;
— показники використання інвестицій: капіталоємність продукції (капіталовіддача); відносна економія інвестицій.
А. Калініна виділяє наступні види виробничих
ресурсів: основні фонди та виробничі потужності, обо-

ротні кошти та оборотні засоби, трудові ресурси, сировинні та паливно-енергетичні ресурси, інвестиції.
Для кожного виду виробничих ресурсів автор пропонує використовувати наступні показники ефективності:
— для основних фондів: показники стану та руху
(коефіцієнт зносу, придатності, оновлення та вибуття),
коефіцієнт інтенсивності та екстенсивності використання устаткування, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, коефіцієнт змінності, коефіцієнт змінного режиму часу, коефіцієнт загрузки устаткування у
часі, інтегральний коефіцієнт використання основних
фондів [4, с. 17];
— для оборотних засобів: швидкість обороту
оборотних коштів, коефіцієнт обороту, віддача оборотних коштів, коефіцієнт закріплення, абсолютне та
відносне вивільнення оборотних коштів, вартісні, натурально-вартісні та натуральні показники матеріалоємності [4, с. 26];
— для трудових ресурсів: продуктивність праці
та трудомісткість, показники стану та структури кадрового складу робітників (коефіцієнт вибуття, прийому, стабільності, текучості, структура кадрів, коефіцієнт
чисельності основних робітників, показник середньооблікової чисельності робітників) [4, с. 48];
— для інвестицій: чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності інвестиційного проекту, рентабельність проекту, термін окупності [4, с. 85].
В. Нємцєв відзначає, що до виробничих ресурсів промислових підприємств відносяться наступні їх види: природні ресурси (земля, надра, вода
і ін.); оборотні кошти, в т ому числі матеріальні ресурси; трудові ресурси (людські ресурси з їх здатністю виробляти блага); капітал (джерело власних
засобів підприємства); заповзятливість (підприємницька здібність людей до організації виробництва
товарів і послуг); результати науково-технічного
прогресу [11, с. 30].
На думку Г. Шадріної, на сучасному етапі розвитку економіки підвищення економічної ефективності
і якості продукції вимагає всебічного аналізу використання елементів виробничого процесу: праці, засобів
праці і предметів праці. Якісні показники використання виробничих ресурсів є показниками економічної
ефективності підвищення техніко-організаційного рівня
[12 , с. 39].
В. Тітов виділяє наступні види виробничих ресурсів підприємства: основні виробничі фонди, оборотні кошти, матеріально-технічні ресурси та трудові
ресурси [5, с. 74]. На його думку, ефективність використання основних виробничих фондів можна висвітлити за допомогою наступних показників:
1) загальні — фондовіддача основних фондів та
фондовіддача їх активної частини; рентабельність (до-
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз сучасних теоретичних підходів до складу виробничих ресурсів підприємства
Автори

Рік
2000

В. Грузінов,
В. Грибов [1]

В. Івахненко [13]
П. Попович [15]

2000
2001

М. Баканов,
А. Шеремет [10]

2002

В. Горфінкель,
В. Швандар [3]

2003

А. Ільїн,
В. Волков [2]

2003

М. Чумаченко,
М. Болюх,
В. Бурчевський,
М. Горбаток [14]
А. Ка лініна [4]

2003

2004

В. Нємцєв [11]

2004

Г. Шадріна [12]
Г. Савицька [9]

2005

В. Тітов [5]

2008

-

Склад виробничих ресурсів
робоча сила;
знаряддя праці;
предмети праці;
готова продукція;
природні умови виробництва.
трудові рес урси;
основні фонди;
матеріальні ресурси.
засоби праці;
предмети праці;
праця.
виробничі фонди (основні і оборотні);
робоча сила;
інформація.
трудові рес урси;
виробничі фонди;
інвестиції;
інформаційні ресурси.
трудові рес урси;
матеріальні ресурси;
основні засоби.

-

основні фонди та виробничі потужнос ті;
оборотні кошти та оборотні засоби;
трудові рес урси;
сировинні та паливно-енергетичні ресурси;
інвестиції.
природні ресурси ;
оборотні кошти, в т.ч. матеріальні ресурси;
трудові рес урси;
капітал;
заповзятливість (підприємницька активність);
результати науково-те хнічного прогресу.
засоби праці (основні засоби);
предмети праці (матеріальні ресурси);
праця (трудові ресурси).
основні виробничі фонди;
оборотні кошти;
матеріально-технічні ресурси;
трудові рес урси.

Таблиця 2
Класифікаційні групи виробничих ресурсів підприємства за ознаками
За фізичним
змістом
- засоби праці (основні засоби);
- предмети праці (матеріальні
ресурси );
- праця (трудові ресурси).

-

За економічним
змістом
природні ресурси;
виробничі фонди;
трудові ресурси;
інформаційні ресурси;
підприємницька активність.
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За призн аченням в процесі
виробництва
- основні засоби ;
- оборотні кошти;
- матеріальні ресурси;
- кадрові ресурси;
- фінансові ресурси;
- інформаційні ресурси;
- інвестиції.
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ходність) використання виробничих фондів, фондомісткість основних виробних фондів та фондомісткість їх активної частини, фондоозброєність та
механоозброєність праці;
2) приватні — коефіцієнт використання машин у
часі, коефіцієнт виконання норм виробітку машин та
коефіцієнт інтегральної загрузки машин та устаткування
[5, с. 83].
До показників ефективності використання оборотних коштів В. Тітов відносить: коефіцієнт оборотності коштів (швидкість обороту), тривалість одного
обороту в днях та коефіцієнт завантаження оборотних
коштів [5, с. 93].
Багато науковців Г. Савицька [9], В. Івахненко
[13], М. Чумаченко, М. Болюх [14], П. Попович [15]
дотримуються класифікації виробничих ресурсів, яка
поділяє їх на три складові: трудові ресурси, матеріальні ресурси та основні засоби.
Підсумовуючи проведений аналіз визначення терміну виробничих ресурсів, зазначимо, що багато науковців як невід’ємну частину виробничих ресурсів виділяють три їх складові елементи: основні виробничі
засоби, основні оборотні кошти та трудові ресурси.
Узагальнюючи подані тлумачення подаємо наступну хронологічну зміну теоретичних підходів до класифікації виробничих ресурсів підприємства (табл. 1).
Таким чином, на основі проведених досліджень,
можна зробити висновок про те, що у сучасній економічній теорії відсутній єдиний погляд щодо змісту
виробничих ресурсів підприємства та їх складу. Зазначимо, що не має єдиного методичного підходу стосовно їх оцінки.
Невизначеність теоретичних трактувань обраного поняття призводить розбіжності у практичних
аспектах його використання — під час проведення аналізу та оцінки використання виробничих ресурсів
підприємств.
На нашу думку, найбільш повним слід вважати
трактування виробничих ресурсів підприємства як
сукупності певних чинників (запасів, джерел, засобів
та предметів праці), які маєть в наявності підприємство, а також можуть бути мобілізовані та використані
ним для досягнення конкретної мети й одержання очікуваного результату в певний проміжок часу.
Систематизуючи розглянуті підходи до складу виробничих ресурсів, пропонуємо наступну класифікацію
виробничих ресурсів за ознаками (табл. 2).
Оскільки розвиток підприємства передбачає наявність виробничих ресурсів певної кількості та якості,
то проведення обґрунтованої оцінки використання виробничих ресурсів набуває особливого практичного
значення для кожного підприємства.
Зазначаємо, що більшість українських підприємств

використовує для оцінки ефективності використання
виробничих ресурсів стандартну методику економічного аналізу. Для цього проводиться аналіз ефективності використання окремих видів виробничих ресурсів:
основних фондів, трудових ресурсів та оборотних
коштів. На нашу думку, для узагальнення існуючих
окремих методик аналізу, необхідна розробка методики оцінки ефективності використання виробничих ресурсів за допомогою комплексного (інтегрального)
показника використання виробничих ресурсів підприємства. Це дозволить більш швидко та об’єктивно оцінити результати діяльності підприємства, оцінити конкурентне положення підприємства та запропонувати стратегічні напрями його розвитку.
Висновки. Економічний розвиток будь-якого
підприємства та зростання ефективності виробництва в цілому потребує ефективного використання виробничих ресурсів. Важливим постає питання єдиного трактування поняття виробничих ресурсів
підприємства.
Неврівноважений стан в економіці ще більш загострює проблеми ефективного використання виробничих ресурсів українських підприємствах.
Це вимагає подальшого дослідження зазначеного терміну та вирішення наступних проблем методики
оцінки використання виробничих ресурсів, зокрема:
— забезпечення достовірної вхідної інформації;
— співставлення вартісних і натуральних оцінок
складових елементів виробничих ресурсів;
— оцінки рівнів ефективності використання виробничих ресурсів;
— розробки узагальнюючої системи показників
для оцінки окремих елементів (видів) виробничих ресурсів;
— удосконалення існуючої методики оцінки ефективності використання виробничих ресурсів;
— розробки інтегрального (узагальнюючого)
показника оцінки виробничих ресурсів підприємства
з метою обґрунтованого аналізу ефективності їх використання.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ, СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Формулирование проблемы. В современных
условиях хозяйствования, отличающихся существенной ограниченностью ресурсов, одной из центральных проблем любой экономической деятельности, которой посвящено огромное количество специальных
исследований и публикаций, является проблема совершенствования эффективности деятельности. По
мнению известного американского экономиста Пола
Хейне, эффективность — это „… достоинство, наиболее последовательно возвеличенное экономистами”,
которое „… неминуемо является оценочной категорией и всегда связано с отношением ценности результата к ценности расходов” [12, с. 169 — 170]. Наибольшую известность получила концепция эффективности В. Парето, которой соответствует такой уровень экономики, когда невозможно улучшить благосостояние
одних хозяйствующих субъектов (подсистем) без нанесения ущерба другим [9, с. 61]. Данный подход не
всегда корректно „работает”, и потому проблемы определения, измерения и совершенствования эффективности хозяйственной деятельности, по-прежнему,
не теряют своей актуальности.
Анализ последних исследований и публикаций. Среди появившихся в последнее время публикаций по вопросам эффективности хозяйственной деятельности особого внимания заслуживает работа О. Сухарева „Теория эффективности экономики” [9]. Она
была нацелена на разработку нового единого взгляда
на проблему эффективности экономических систем различного уровня и формирование общей теории эффективности. О. Сухарев предложил различать два основных вида эффективности [9, с. 32]: (1) алокативную,
которая описывает насколько производительно распределяются те или другие ресурсы, а также насколько
экономно они используются; (2) адаптивную, характеризующую успешность (результативность) в приспособлении разных подсистем к внешнему окружению,
риски хозяйственной деятельности, склонность к инновациям потребность в разных видах экономической
деятельности и т.д. Каждый из указанных видов эффективности включает несколько подвидов эффективности и при этом каждый из них наполнен собственным содержанием (рис. 1). Так, коммерческая эффективность в сущности означает финансовую окупаемость
проекта или программы (может измеряться рентабель-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Аллокативная

Адаптивная

Обмена
Потребления
Производства
Распределения
Инвестиций

Организации
Управления
Координации
Контрактации
Обучения
Инновации
Восприятия риска
Ликвидации ущерба
Мотвационная (Хэффективность)

Рис. 1. Виды эффективности (по О.С. Сухареву)

ностью проекта и сроком окупаемости). Бюджетная —
выражается превышением доходов бюджета над расходами, связанными с необходимостью достижения поставленной цели.
Вместе с тем, О. Сухарев признает, что до сих
пор нет универсальной модели для определения эффективности. Нет ясности в процедуре органичной
интеграции указанных типов эффективности.
Такая ситуация сложилась, вероятно, из-за того,
что отмеченные проблемы не нашли своего разрешения с единых системных позиций, исключающих все
отмеченные в работе [9] внутренние противоречия.
Цель данной статьи — предложить концептуальные подходы к определению содержания понятия
„эффективность”, ее измерению и совершенствованию, базирующиеся на системном анализе и синтезе.
Изложение основного материала. Эффективность хозяйственной деятельности целесообразно, по
нашему мнению, определять на основе концепции, используемой при оценке эффективности создания сложных технических систем [14, с. 10 — 41], что обеспечит холистический (целостный) подход к исследованию заявленной выше проблемы.
В определении понятия „система” будем следовать
известному советскому физиологу П. Анохину, а именно: „…Системой можно назвать только такой комплекс
избирательно привлеченных компонентов, в которых
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взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимоСОдействия компонентов на получение фокусированного полезного результата.
Конкретным механизмом взаимодействия компонентов является освобождение их от избыточных
степеней свободы, не нужных для получения данного
конкретного результата, и, наоборот, сохранение всех
тех степеней свободы, которые способствуют получению результата.
В свою очередь результат через характерные для
него параметры и благодаря обратной афферентации1
имеет возможность реорганизовать систему, создавая такую форму взаимосодействия между ее компонентами, которая является наиболее благоприятной для
получения именно запрограмированного результата.”[1, с. 35].
Подчеркнем отличия у понятий „эффект” и „эффективность”, а именно: эффект — это результат определенного действия, а эффективность — это свойство действия давать эффект. Как правило, эффект не
связывают с усилиями, с помощью которых он достигнут. По отношению к цели данного действия эффект может нести как позитивную, так и негативную
направленность.
Основой достижения запланированной цели (результата) является целенаправленная деятельность, представляющая собой систему действий, объединенных
общим замыслом и единой целью и пребразующих
некоторые ресурсы в требуемый результат, соответстующий поставленной цели. Такая деятельность в теории
эффективности сложных технических систем получила название операции [14, с. 11]. Понятие операции
включает по меньшей мере три определяющих момента: (1) управляющую деятельность человека (органа
управления), организующего операцию на основе выбора рационального способа использования активных
средств для достижения цели операции; (2) активные
средства (технические системы, ресурсы), находящиеся в распоряжении управляющего органа и используемые в операции в соответствии с выбранным способом (стратегией) управления; (3) другие средства (системы), непосредственно взаимодействующие с активными средствами, к которым обычно относят объекты
воздействия активных средств, средства, находящиеся в распоряжении других распорядителей в операции
(их активные средства).
Описанные здесь представления достаточно хорошо согласовываются с понятийным аппаратом про-

цессного подхода в управлении хозяйственной деятельностью, соответствующего требованиям стандарта ИСО 9001:2000 [5, с. 5]. Под процессом (или
бизнес-процессом) понимается устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии пребразует входы в выходы, представляющие ценность
для потребителя [5, с. 17]. Вход бизнес-процесса —
это продукт, который в ходе выполнения процесса
преобразуется в выход. Выход (продукт) — материальный или информационный объект или услуга, являющийся результатом выполнения процесса и потребляемый внешними по отношению к процессу клиентами [5, с. 19]. У каждого бизнес-процесса есть свой
владелец — должностное лицо или коллегиальный
орган управления, имеющий в своем распоряжении
ресурсы, необходимые для выполнения процесса, и
несущий ответственность за результат процесса [5,
с. 18]. В качестве ресурса бизнес-процесса может выступать материальный или информационный объект,
постоянно используемый для выполнения процесса,
но не являющийся входом процесса [5, с. 19]. Принято различать внурифункциональные и межфункциональные (сквозные) процессы. Первые реализуются
в рамках одного подразделения организации, вторые
— в рамках нескольких структурных подразделений
организации, имеющих различную функциональную
и административную подчиненность [5, с. 26].
Так, чтобы достичь цели, нужно ответить на вопросы: кто действует? как действует? чем действует?
на что действует? и т.д.
Отрабатывая все поставленные вопросы можно прийти к модели бизнес-процессов в рамках соответствующих бизес-систем, которая представлена
на рис. 2.
Бизнес-процесс „Производство блага” реализуется в рамках системы А1 „Хозяйствующий субъект”.
Цель бизнес-процесса является системообразующим
фактором для хозяйствующего субъекта А1, интегрирующим различные действия в единственную последовательность (здесь работает принцип обусловленности). Этот бизнес-процесс „вложен” в более объемный бизнес-процесс „Производство благ и удовлетворение ими потребителей”, формируемый в пределах S 0 -системы, в качестве которой выступает деловая среда (хозяйствующие субъекты, рынки, институты и пр.). В ней в качестве основных компонентов
выступают (см. рис. 2) хозяйствующий субъект А1,

1
П. К. Анохин под обратной афферентацией подразумевал процесс коррекции поведения на основе получаемой мозгом
информации извне о результатах осуществляющейся деятельности. При анализе хозяйственной деятельности этим термином мы
будем обозначать процесс коррекции поведения хозяйствующего субъекта на основе мониторинга факторов его внешней и
внутренней сред.
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Социум (метасистема )
Деловая среда ( S 0 - система)
маркетинговая
А 1 Хозяйствующий субъект,
информация
осуществляющий бизнес-процессы

ПРОЦЕСС
трансформации

Ресурсы,
необходимые
для
осуществления
бизнеспроцесса:
персонал,
технология,
оборудование,
инфраструктура
и прочее

Управляющая подсистема

Выходы:
1) материальные (продукт и пр.);
2) информационные

управление

Входы:
1) материальные (сырье и т.п);
2) информационные

А2
Потребители

А4
Хозяйствующие
субъектыконкуренты
маркетинговая
информация

А3
Поставщики

Рис. 2. Модель бизнес-процессов в бизнес-системах

являющийся хозяином бизнес-процесса „Производство благ”, потребители А2 (объект, на который нацелен бизнес-процесс), поставщики А3 и хозяйствующие субъекты-конкуренты А4. В свою очередь бизнес-процесс, реализуемый в рамках S 0 -системы, должен обязательно рассматриваться как составная часть
более крупного процесса, реализуемого метасистемой, в качестве которой выступает социум, проявляющий интерес и озабоченность уровнем и качеством
жизнедеятельности всех своих членов. Таким образом, мы должны рассматривать иерархию бизнес-процессов, сопряженных между собою адекватной иерархией целей. В этом случае мы приходим к внутренне
непротиворечивой иерархии систем, улучшение эффективности жизнедеятельности каждой из которых
не будет происходить за счет ухудшения эффективности жизнедеятельности остальных.
В формализированном виде цель определяется
Ж

набором некоторых требуемых параметров Y (показатели удовлетворенности потребителей, время достижения этих параметров, их сохраняемость и пр.).

Следует заметить, что не всегда цель может быть описана адекватными параметрами, поскольку ее „внутреннее состояние” или сущность выражается через
внешние признаки или проявления (например, повышенная температура тела человека является проявлением его болезни).
Реальный результат Y бизнес-процесса может не
совпадать с желаемым

Y

Ж

. Степень соответствия

между реальным результатом бизнес-процесса Y и его
о
Ж

желаемым результатом Y назовем эффективностью
бизнес-процесса [14, с. 12], которая является важнейшей категорией системного анализа.2
При оценке качества результатов бизнес-процесса практически всегда будет идти речь о позитивном
(по содержанию, а не по величине) эффекте, который
имеет определенную полезность. Полезность эффекта
будет проявляться через изменение желаемых свойств
объекта деятельности (удовлетворенность потребителя) в нужную сторону, которые предусмотрены целью бизнес-процесса — наиболее полное и стойкое

В системном анализе используется понятие „операция”, а в данной работе — „бизнес-процесс”, что фактически одно и то же,
поэтому здесь предпринята попытка адаптировать результаты теории эффективности и надежности сложных технических систем [14].
2
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удовлетворение потребителя благами, производимыми в данном бизнес-процессе.
Необходимо различать два вида полезного
эффекта: (1) функциональный и (2) экономический.
Функциональный эффект можно называть прямым (основным), потому что он проявляется при выполнении
S 0 -системой своего прямого назначения (в данном
м
случае — предоставление потребителю возможностей для удовлетворения его нужд или потребностей).
Экономический же эффект — непрямым, побочным,
поскольку он имеет место исключительно, когда проявляет себя основной эффект.
Таким образом, эффективность бизнес-процесса „Производство благ и удовлетворение ими потребителей” — это не просто его способность удовлетворять запросы потребителя, а действенность такой
способности, то есть результативность, соотнесенная
с ресурсными расходами.
Обычно результат Y операции зависит от: (1) полезного (удовлетворение потребностей) эффекта q ,
(2) потраченных на это ресурсов C и (3) времени на
достижение стойкого эффекта. Перечисленые факторы, в свою очередь, зависят от избранной стратегии
(путей запросов потребителей) u [14, с. 13]. Таким
образом, функция

Y ( u ) = Y (q( u ), C ( u ),T ( u ))

(1)
в общем случае должна быть векторной. При
таких условиях эффективность — это комплексный
показатель бизнес-процесса, который характеризуется такими свойствами, как:
— результативность (способность процесса давать нужный результат);
— ресурсоемкость (затрата ресурсов);
— оперативность (затрата времени).
Эффективность бизнес-процесса (процесса удовлетворения потребителя) должна определяться показателем W(u), который является мерой степени соответствия реального результата процесса необходимому результату.
Для описания степени соответствия реального
результата хозяйственной деятельности Y желаемому

Y

ж

формально можно ввести числовую функцию

на численном множестве результатов такой деятельности

{

r = r Y (u ),Y

ж

},

(2)

которую назовем функцией соответствия и которая в некоторой шкале показывает степень достижения цели деятельности [13, с. 30] .
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кая природа обеспечивает случайный характер функции (2), потому показатель эффективности можно
определять как математическое ожидание этой функции, а именно:

{

W (u ) = M é r Y (u), Y
ë

ж

} ùû ,

(3)

где М [...] — знак математического ожидания
[4, с. 446].
Числовая функция (3), которая определяется на
множестве стратегий U, может рассматриваться как
показатель эффективности, если удовлетворяет требованиям [14, с. 30]: (1) соответствия цели деятельности (2) содержательности; (3) интерпретируемости; (4)
измеримости; (5) соответствия системе преимуществ
лица, которое принимает решение (ЛПР).
Последнее из этих требований означает, что показатель эффективности должен учитывать психологические особенности ЛПР, которые отображают его
отношение к разным ситуациям в условиях неопределенности (например, склонность, не склонность или
безразличие к риску). Такой учет нуждается в введении в рассмотрение специальной оценочной функции

fq

С

(r) , процедуры построения которой описаны в

работе [14].
С учетом отмеченного показатель эффективности имеет такой общий вид:
W (u) = M é
ëê

fq

С

( r {Y (u), Y }) ùûú .
ж

(4)

Показатели, которые построены по правилу (3),
называют „объективными”, а по правилу (4) —
„субъективными” [14, с. 31].
Понятно, что результат хозяйственной деятельности имеет многомерный характер. Поэтому возникает
необходимость введения векторного показателя эффективности, в котором найдут свое место как функциональные (или адаптивные), так и экономические (алокативные) показатели эффективности (рис. 3). Он будет иметь вид

r
T
W = W 1( u ),W 2( u ),...,W m ( u ) ,

где

W

i

(u ) = M éê
ë

(

f q r { y (u ), у
C

i

i

ж
i

(5)

})ùúû ( i Î [1, m]). (6)

Использование векторного показателя эффективности деятельности (процесса) диктует дополнительные требования минимальности числа частичных показателей и их полноты.
Показатель эффективности деятельности зависит,
как уже отмечалось, от стратегии u или пути достижения результатов. То есть W ( u ) определяется на чис-
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ленном множестве допустимых стратегий, которое
будет иметь конкретный характер на численном множестве альтернативных бизнес-процессов.
Ясно, что проблема улучшения эффективности
деятельности (бизнес-процесса) будет сталкиваться с
проблемой оптимизации векторного показателя эффективности. Вместе с тем, человек легче оперирует со
скалярными величинами. Поэтому векторный показатель эфективности целесообразно представить в
полярной системе координат в виде так называемой
круговой диаграммы направленности (рис. 4). Если
она будет иметь нормированный характер, то отношение площади, занимаемой конкретной диаграммой, к
площади, занимаемой эталонной диаграммой, будет
свидетельствовать об эффективности конкретного бизнес-процесса (или деятельности).
Содержимое рисунка 4 говорит само за себя, потому специалистам в области управления должно быть
абсолютно ясно как построить систему управления эффективностью хозяйственной деятельности. Нам же представляется целесообразным остановиться на управлении,
которое получило название синергетического [6].
Синергетика (от греческого synergeia — сотрудничество, совместное действие, соучастие) — это интенсивно формирующаяся наука о коллективном, когерентном поведении нелинейных динамических систем разного происхождения [2], для которых свойственна так называемая самоорганизация — процесс,
приводящий к возникновению внутренних пространственных и пространственно-временных структур [11].
При всех сложностях анализа нелинейных явлений и сред (или систем), где они наблюдаются, выявилось их очень простое поведение за счет самоорганизации, условием возникновения которой является неравновесность всех процессов в среде [7]. Благодаря
самоорганизации выделяется относительно небольшое
количество переменных или характеристик среды, которые определяют всю его динамику и поэтому названы „параметрами порядка” [7, с. 9]. При таких условиях все составляющие среды (системы) подстраиваются под эти параметры порядка и принимают такой режим существования и развития, который можно назвать взаимосодействием или когерентностью (от лат.
cohaerere — быть связанными). Если подходить к даному результату с позиций системного анализа, можно
понять, что он возможен, благодаря такому свойству
систем, как эмерджентность (от англ. emergent — возникать) [10, с. 14]. Свойства системы, которые присущи только ей и не происходят из свойств ее составляющих, возникают и существуют, пока существует порождающая их система, а точнее системообразующие
факторы. Если ценность эмерджентных свойств системы отнести к ценности системообразующих факторов,

временной
показатель
достижения
результата

1

1

показатель
ресурсоемкости

вектор
эффективности
деятельности

1
показатель
результативности
Рис. 3. Модель вектора эффективности
хозяйственной деятельности
Фактор 1

1

Факт

1

Фактор 2

Фактор 6

1
Эталон

Фактор 5

1

1
Фактор 3

1
Фактор 4

Рис. 4. Модель скалярного представления вектора
эффективности хозяйственной деятельности

появляется принципиальная возможность определить
синергическую эффективность системы или бизнеспроцессов, которые она обеспечивает.
Поставим теперь задачу о целевой самоорганизации системы, то есть о синергетическом управлении ее поведением, а значит, и эффективностью. Для
этого исследуем совместную динамику спроса и предложения, определяющих особенности бизнес-процесса
„Производство благ и удовлетворение ими потребителей”, поддерживаемого S 0 -системой (см. рис. 2).
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Объемы спроса, предложения и возможную
„емкость” рынка востребованного S 0 -системой блага (в денежных единицах) обозначим соответственно
через, N x , N y и К. Модель динамики спроса и предложения может быть представлена системой нелинейных дифференциальных уравнений вида [8]

dx
ü
= ax - xy - b x2 ,ï
ï
dt
ý
dy
ï
= -hy + xy ,
ïþ
dt

(7)

где x = N x K , y = N y K , α — отражает скоорость изменения спроса в относительных единицах (при
α > 0 спрос растет, при α < 0 — убывает), b — „веесовой” множитель-показатель процесса конкуренции,
вызванного спросом на подобные блага, h — характеризует скорость изменения предложения блага.
Исследовать систему (7) можно с помощью метода фазовой плоскости [3, с. 17] из качественной теории дифференциальных уравнений [3, 13]. Каждому
состоянию динамической системы „спрос/предложение”, описываемому уравнениями (7), отвечает пара
значений (х,у) и наоборот. Декартовая система координат, в которой находят отображение все состояния
(или фазы) динамической системы (7), называется
фазовой плоскостью. Точка М(х,у) в ней — изображающей. Совокупность точек M ( x(t ), y (t )) на фазовой плоскости, положение которых отвечает всем возможным состояниям системы „спрос/предложение”
со временем, называют фазовой траекторией. Совокупность последних — фазовым портретом системы
[13, с. 19].
Одним из центральных вопросов качественного
исследования нелинейной динамической системы есть
исследование так называемых особых, стационарных
точек или точек равновесия [3, с. 13]. В этих точках
одновременно стремятся к нулю производные по времени от переменных х и у. Можно показать, что на
фазовом портрете исследуемой системы (7) должно
быть три точки с координатами О(0; 0), А(h ; α —
b h ) и В(α /b ; 0) [8].
Фазовый портрет системы (7), построенный с
помощью известного пакета „Mathematica 7” при
a = 0,25 , b = 0,25 и h = 0,4 изображен на рис. 5, а.
Видно, что у системы три стационарных состояния в точках с координатами (0; 0), (1; 0) и (0,4; 0,15).
В первых двух, относящихся к типу „седло”, система
испытывает неустойчивое равновесие. Последнее —
„устойчивый фокус” — характеризуется балансом
Економічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

спроса на определенное благо с предложением на него
при условии конкуренции со спросом на родственные блага (поэтому предложение, равное у = 0,15,
оказывается меньше спроса х = 0,4), но этот баланс
достигается не вдруг, а за определенный промежуток
времени.
Исследуем теперь вопрос о синергетическом
управлении системой „спрос/предложение”, за счет
которого прогнозируемый баланс будет достигнут непременно и за короткий промежуток времени. Для
этого „подключим” соответствующее управление, в
результате чего математическая модель системы
„спрос/предложение” переформатируется к виду

dx
ü
= a × x - x × y - b × x2 ; ï
dt
ý ,
dy
= -h × y + x × y + u( x , y );ï
dt
þ

(8)

где u( x , y ) — закон управления, который дальше будет синтезирован с помощью процедур аналитического конструирования нелинейных аггрегированных регуляторов (АКАР) по заданным инвариантным
многообразиям [6, с. 102], за счет чего в фазовом
пространстве возникнет когерентное коллективное
движение или направленая самоорганизация.
Для синтеза
[6, с. 119-123]

u( x , y ) введем макропеременную

y ( x, y) = w × y - m × x

(9)

и будем требовать, чтобы y ( x , y ) удовлетворяла дифференциальному уравнению

T

dy
( t ) +y = 0 ,
dt

(10)

где Т — время, в течение которого в исследуемой системе должны состояться все переходные процессы, которые будут запущены благодаря организационно-экономическим усилиям хозяйствующего
субъекта А1 на рис. 2.
Подставляя (9) в (10) и учитывая (7), получим
mæ1
ö
æ1
ö
ç + a - y - b × x ÷ × x - ç - h + x ÷ × y . (11)
w èT
ø
èT
ø
Данный закон управления переводит изображающую точку системы (8) в окрестность многообразия y = 0 (9), движение вдоль которого описывается
дифференциальным уравнением
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u( x , y ) =

d

xy =

dt

é

æ

mö

ù

xy êëa - çè b + w ÷ø xy úû

,

(12)
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а)

б)

Рис. 5. Фазовые портреты системы „спрос/предложение”, свободной от любого вмешательства (а),
и при синергетическом управлении (б)

из которого легко определить желаемый хозяйствующим субъектом А1 уровень спроса

xy =

a ×w
b ×w + m

,

(13)

и соответствующий ему уровень предложения

yy =

a ×m
b ×w + m

(14)

При указанных условиях математическая модель
(8) системы „спрос/ предложение” преобразуется к
виду

dx
2
=a × x - x × y - b × x ;
dt
dy m éæ
1ö
1
2ù
= êç a + ÷ x - xy - b x ú dt w ëè
Tø
û T

ü
ïï
ý . (15)
yï
ïþ

Фазовый портрет системы (15), который построен при условии, что a = 0,25 , b = 0,25 ,

m = 0,1 ,

w = 0,1 и T = 1, приведен на рисунке 5,б. Как видно
из него, фазовые траектории „организованно” стремятся к многообразию y = 0 , на котором содержится точка равновесия спроса с предложением (0,2; 0,2),
координаты которой легко определяются с помощью
расчетов по формулам (13) и (14). В этой самоорганизации и проявляется синергический эффект от предложенного управления. Из любого состояния система „спрос/предложение” непременно придет на многообразие y = 0 , по котому „скатится” к точке равновесия. Указанное многообразие является притягивающим (или аттрактором), на котором реализуется
процесс редукции избыточных степеней свободы исходной системы „спрос/предложение”, что является

основной задачей синергического управления сложными системами любого происхождения [6, с. 90].
При этом надо помнить, что редукция избыточных степеней свободы улучшает результативность хозяйственной деятельности, снижает издержки на нее и уменьшает время на достижение запланированного результата. Ясно, что все перечисленное повлечет улучшение показателя эффективности хозяйственной деятельности субъекта А1.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Резюмируя, подчеркнем, что в работе впервые поставлена задача определения категории „эффективность хозяйственной деятельности” с позиций системного анализа и показано, что искомая эффективность есть вектор в пространстве функциональных,
экономических и временных показателей этой деятельности. Кроме того, в работе впервые сформулирована и решена задача синергетического управления
эффективностью хозяйственной деятельности. В дальнейшем необходима более подробная разработка показателей эффективности для различных видов хозяйственной деятельности, а также более детальное исследование необходимых и достаточных условий для
реализации принципов синергетического управления
эффективностью хозяйственной деятельности в различных отраслях экономики.
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Сєріков А. В. Ефективність господарської
діяльності: визначення, вимірювання, синергетичне управління
Стаття присвячена відпрацюванню концептуаль-

них моментів при визначенні змісту поняття „ефективність господарської діяльності”, її вимірювань, а
також встановленню принципової можливості синергетичного управління ефективністю. В основу покладено системний підхід і відома теорія синергетичного
управління, що позитивно зарекомендували себе при
створенні складних технічних систем.
Ключові слова: ефективність, господарська
діяльність, бізнес-процес, синергетичне управління,
фазовий портрет.
Сериков А. В. Эффективность хозяйственной деятельности: определение, измерение, синергетическое управление
Статья посвящена отработке концептуальных
моментов при определении содержания понятия „эффективность хозяйственной деятельности”, ее измерений, а также установлению принципиальной возможности синергетического управления эффективностью.
В основу положен системный подход и известная теория синергетического управления, положительно зарекомендовавшие себя при создании сложных
технических систем.
Ключевые слова: эффективность, хозяйственная
деятельность, бизнес-процесс, синергетическое управление, фазовый портрет.
Serikov A. V. Efficiency of economic activity:
determination, measuring, synergetics management
The article is devoted to the conceptual moments’
working off in the determination of concepts
maintenance „Efficiency of economic activity” and its
measurings, and also to the establishment of the principle
possibility of synergetics management efficiency. The
base consists of systems approach and well-known
theory of synergetics management, which have
positively proved itselfs in creation of the difficult
technical systems.
Key words: efficiency, economic activity, business
process, synergetics management, phase portrait.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
На современном этапе социально-экономического и правового развития Удмуртская Республика опирается на основные положения, изложенные в Программе социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 гг. (утверждена Законом Удмуртской Республики от 18.12.2009 № 68-РЗ).
Программа является логическим продолжением курса социально-экономического развития Удмуртской
Республики, определённым предыдущими среднесрочными программами социально-экономического
развития Удмуртской Республики, и направлена на
сохранение и развитие достигнутых результатов и положительных тенденций в развитии республики.
Программа разработана на основе Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и учитывает
Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2012 г.
Стратегическая цель Программы представляет
собой наиболее значимую цель деятельности органов
государственной власти Удмуртской Республики,
сформулированную с учётом региональных проблем
и заявленных стратегических приоритетов развития
Удмуртской Республики.
Неотъемлемой частью социально-правового развития региона является анализ состояния преступности, учет правовых аспектов развития общества в планировании и прогнозировании. В рассматриваемой
нами Программе данному аспекту уделено очень мало
внимания. В п.4.2.12 „Охрана правопорядка, обеспечение личной и имущественной безопасности граждан” указано, что главной целью органов правопорядка
является защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, их собственности, а также интересов общества и
государства от преступных и иных противоправных
посягательств. Для этого необходимо создать все условия неотвратимости наступления ответственности за
совершённые преступления, продолжить профилакти-

ческую работу, направленную на дальнейшее снижение уровня преступности в республике. В Программе
не указаны прогнозные значения, только делается акцент на необходимости снижения показателей уровня
преступности.
Мы считаем, что для разработки конкретных мер
по предупреждению преступности, как органы государственной и муниципальной власти, так и правоохранительные органы должны обладать достоверной
информацией о состоянии и развитии преступности.
Из-за нечеткого разделения функций между отдельными субъектами предупреждения преступлений наблюдается дублирование, разобщенность, в результате остаются вне сферы профилактического воздействия многие факторы, обуславливающие совершение преступлений и иных правонарушений.
Координирующая деятельность органов власти и правоохранительных органов пока еще далека
от совершенства. Они не обеспечивают в полной
мере системность предупреждения преступлений.
Отсутствие постоянного управления этой деятельностью, специально выделенного кадрового состава для этих целей способствует недостаточной целеустремленности, а значит, и неэффективность профилактики преступлений.
Нами предлагается применить статистические методы исследования в прогнозировании преступности.
Прогнозирование преступности состоит из
прогнозирования (с определением конкретных показателей) ее состояние в целом и отдельных ее
видов: первичной и рецидивной; преступности
взрослых и несовершеннолетних; мужчин и женщин; отдельных групп преступлений; сельской и
городской преступности; преступности в отдельных регионов и административно-территориальных
образованиях, на различных объектах и в отраслях народного хозяйства и т.п.
Для целей экстраполяции применяется метод
выравнивания динамического ряда. Такое выравнивание осуществляется путем соответствующих мате-
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Расчет уравнений, описывающих развитие коэффициента преступности в Удмуртской Республике

Зависимость
Прямая

Уравнение
y = 130,82x + 1319,8

Надежность
0,5137

Полиномиальная

2

y = 3,9205x + 68,088x + 1497,5

0,5205

Логарифмическая

y = 634,94Ln(x) + 1185,3

0,37

Экспоненциальная

y = 1472,9e

0,0531x

0,5649

Степенная

y = 1399,4Х 0,2559

0,4012

матических расчетов, позволяющих графически построить прямую линию, отстоящую от точек реальных значений конкретного явления за все годы наблюдения на минимальную сумму квадратов расстояния. Данную линию принято называть трендом. Она
должна проходить как можно ближе ко всем точкам
динамического ряда. Линия тренда, выходящая за пределы реального наблюдения, будет выражать экстраполяцию тенденции, характеризовавшей прошлое развитие изучаемого явления и сохраняющей свое развитие на будущее этого явления. С учетом среднеквадратических отклонений фактических данных об интересующем явлении от расчетных значений тренда определяются вероятностные характеристики прогнозируемого явления.
Значительным своеобразием отличаются методы
анализа тенденций преступности, применяемые в процессе криминологического прогнозирования. Наряду
с экспертными оценками в этих целях широко применяется метод экстраполяции, суть которого сводится к распространению установленных в прошлом тенденций на будущее. При этом делаются поправки на
возможные изменения законодательства, правоохранительной практики, а главное — экономических, социальных и других факторов, с которыми генетическими и иным образом связана преступность. Чем более длительный период оказывается охваченным статистическим анализом и, следовательно, чем большее
число показателей выстраивается в динамический ряд,
тем больше возникает предпосылок, позволяющих
преодолеть множество малых и больших „возмущающих воздействий”, которые в статистическом смысле
выступают в роли случайных факторов (событий), и
выявить нечто закономерное, т.е. реальные тенденции
преступности и основные черты картины криминальных процессов в целом.
Аналитическое выравнивание ряда — выравнивание ряда динамики способом наименьших квадратов. Метод состоит в отыскании аналитической форЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

мулы кривой, которая наиболее точно отражала бы основную тенденцию изменения уровней в течение периода. Расчетные уровни определяют на основе уравнения соответствующей кривой, параметры которой
находят способом наименьших квадратов. Уравнение,
выражающее уровни ряда динамики в виде некоторой функции времени, называют трендом. В зависимости от характера динамики выравнивание производят с использованием различных функций (линейной,
показательной, логарифмической, параболы и т.д.).
Обоснование выбора формы кривой для выравнивания представляет самостоятельную важную задачу
анализа ряда динамики.
Проведем выравнивание ряда динамики коэффициента преступности за последние 15 лет с 1995 г. по
2009 г. (Приложение). Можно наблюдать, что за последние 5 лет (с 2005 по 2009 г.) уровень преступности
в республике снижается, однако, прослеживая более
длительный временной ряд, тенденция не столь оптимистична.
Для анализа используем различные виды зависимостей, проведем оценку их надежности, используя пакет прикладных программ Microsoft
Excel. Чем ближе показатель надежности к 1, тем
надежнее рассчитанное уравнение, и в этом случае
его можно использовать для получения значения
уровня будущего периода динамического ряда (экстраполировать).
Из полученных уравнений наиболее надежное
уравнение экспоненциальной зависимости. При сохранении тенденции, сложившейся за 15 лет, в 2011 году
можно ожидать величину коэффициента преступности в размере 3632,5 на 100 тыс.чел. населения.
Полученные результаты могут служить объективным инструментом для организации деятельности государственной и муниципальной власти совместно с
МВД и другими правоохранительными органов по
планированию мер по борьбе и профилактике с преступностью.
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Рис. Динамика коэффициента преступности в расчете на 100 тыс. человек населения в Удмуртской Республике за 1995-2009 гг.

Коэффициент преступности в расчете на 100 тыс. человек населения в Удмуртской Республике
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
В рамках современных представлений на предмет и объект исследования региональной экономики [7,
с. 213 — 217], начинает зарождаться понятие сбалансированного стиля регионального развития, сориентированного на экономическое потребление материальных благ в условиях экологического прогресса, как
основы всей природохозяйственной деятельности. Сбалансированный стиль в сфере региональных построений закладывает классическую основу для последующего формирования процесса динамического равновесия системообразующих факторов биосферосовместимого характера отображения [8, с. 93].
Для раскрытия содержательной части представленной ниже разработки уместно здесь сразу же выделить, укоренившееся в нашем сознании, словосочетание „устойчивое развитие”. Терминологически
данное выражение не совсем удачно и связано это с
тем, что в русском переводе не нашлось прямого семантического эквивалента английскому „sustainable
development”. В результате до сих пор не затихает дискуссия по этому вопросу. Обозначенную транскрипцию, по мнению авторов, следует воспринимать как
„сбалансированное развитие”, что стилистически соответствует рассмотренному ниже предмету исследования и методологическим образом увязывается в
общий познавательный процесс совершенствования
научных знаний в сфере региональных разработок.
Более того, понятие устойчивости подразумевает одно
из классических свойств состояния системы [8,
с. 99 — 100], т.е. статическую характеристику отображения зафиксированного явления. Даже если ввести
(условно) словосочетание — устойчивое развитие региона, сведя его в процесс или последовательную
смену зафиксированных состояний исследуемого
явления, то этот процесс может осуществляться в динамике по устойчивому прогрессирующему или устойчивому регрессирующему типовому признаку.
Последняя тенденция представляется в виде закономерной формы регионального развития в сторону деградации природно-антропогенных систем. Выставленная позиция при этом не является чем-то принципиально новым. Аналогичные ситуации с переводом
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возникали и раньше. Например, в 1892 г. Так, при
переводе с английского языка классической работы
Г. Спенсера, П. Макиевский впервые предложил использовать в практическом употреблении перевод выделенного выше английского словосочетания в виде
прогрессивного развития [9, с. 26]. Тогда возникает
сразу же закономерный вопрос — по отношению к
чему? К обществу? К природе? Или для их совместных, гармоничных форм поведения. Если „человек
разумный”, при заданных условиях стагнации природохозяйственной деятельности и дальнейших его монипуляциях экологическими понятиями, будет растворен биосферным путем и заменен „существом достойным разума”, то по своей корневой сути подобного рода замена безусловно будет относиться к категории эволюционно-прогрессивных форм развития.
Аналогом может послужить последний кризисный
этап, зарегистрированный около 65 млн. лет назад,
когда большая часть биомассы планеты была уничтожена и заложена базовая основа к формированию современных высокоорганизованных популяционных
структур. Часть из них модифицировалось затем в антогонистически несовместимое для биосферы в целом высокоорганизованное сообщество, наделенное
разумом и волей. Для предотвращения подобного рода
ситуаций, необходимо своевременно осуществить закономерный переход от существующего сейчас процесса природопотребления к сбалансированным формам развития природопользования. Тем самым закладывается фундамент для последующего перехода от
стадии биосферных исследований к ее высшему уровенному режиму в виде ноосферной тематики [1].
Особую актуальность и повышенный практический интерес в этом плане приобретают сейчас проблемно-поисковые исследования, связанные с разработкой принципов построения биосферосовместимого пространства, посредством которого природный
объект, вовлеченный в сферу общественного производства, перерастает из пассивного носителя антогонистически несовместимых сейчас внутрирегиональных отношений в активный ведущий фактор жизнеобеспеченности. В этом ракурсе осмысливается воп-
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рос о неразрывности и взаимовлияемости шести основных показателей гармонизации процесса природопользования, проявляющихся в виде слияния в единую систему демографических, экономических, экологических, технологических, социальных и правовых норм поведения.
Фундаментальным инструментарием к раскрытию их сбалансированного характера взаимоотношений может послужить организующее начало в виде
заложения парадигмы экоцентризма [3, с. 70], как
способа научного познания, задающего определенную
форму видения мира, служащего основанием к постановке и решению возникающих проблем, а так же
модельным построениям проблемно-поисковых задач
региональной экономики. Парадигма экоцентризма
способствует усилению формы системной организации и скоординированному наращиванию дополнительного комплекса научных дисциплин, соответствующих выдвигаемым требованиям.
Региональная же тематика до сих пор бурными
темпами развивается методами топорного шыка с классическими признаками проявления в виде антогонизма лебедя, рака и щуки. Воз сдвинется с мертвой точки лишь при условии, если будет в конце концов осознана необходимость создания научно-обоснованной
общей теории регионального развития, объединяя тем
самым трех разрозненных участников — лебедя (экология), рака (социология) и щуку (экономика) в единый рычаг взаимодействий, направленный на биосферосовместимый путь движения самой повозки (регион хозяйственного освоения).
В первую очередь — создание соответствующей
фундаментальной научной дисциплины с заложением
в нее трех взаимосвязанных между собой позиций [3,
с. 71]:
1. Общефилософский уровень познания — региональное развитие как эволюционным путем запрограммированный способ существования живой
материи;
2. Прикладной, хозяйственный уровень познания
— региональное развитие как антропогенная форма
эксплуатации природных ресурсов и воспроизводства
природной среды;
3. Общесистемный уровень познания — региональное развитие как системно-организованный, многофакторный процесс, взаимодействующий по сбалансированному признаку активных сред.
Закладываются таким образом возможности перехода на амплификационный этап расширения области научных знаний (в сфере регионологии), где
амплификация процесса исследования выступает в
виде усиления действия экологических факторов развития в системе „общество — природа”. Перспектив-

ные научные разработки подобного рода [6, с. 37]
можно развернуть с позиций формирования единого
регионального пространства, ключевым тезаурусом
которого в сфере регионального развития могут служить следующие понятия: поле (анклав региона), ядро
(экологический потенциал существования поля как
эволюционно-генетическая основа жизнеобеспеченности региона), заряды (экономические, социальные,
демографические, правовые и прочие составляющие
поле факторы), взаимодействие (процесс влияния зарядов на поле).
При подобном отображении, цель региональной
экономики достаточно проста и сводится к улучшению экономическим путем благосостояния населения
при сохранении жизнеобеспечивающих условий регионов хозяйственного освоения.
Средством же достижения служит невостребованная пока еще региональная экология, раскрывающая
экологизированный характер типовых построений для
последующей увязки экономических интересов и обоснованного сведения регионального процесса в единый механизм природохозяйственной деятельности.
Таким образом, если теорию принять за сферу
обобщенного научного знания, которая описывает,
объясняет, предсказывает функциональные возможности и структурные особенности изучаемого объекта реальной действительности, то под общей теорией
регионального развития следует подразумевать научную дисциплину, основанную на разработке биосферосовместимых принципов действия, признаков проявления и свойств состояния природно-антропогенных образований в пределах заложения экологизированных условий их функционирования. Это позволит
анализировать, а затем раскрывать причинно-следственные (рекурсивные) связи [2, с. 10], способствующие выявлению типовых форм устойчивых состояний природных формаций в рамках их допустимой
антропогенезации.
Региональная экология в этом случае выступает
в виде междисциплинарного направления, вбирая в
себя системный подход к исследованию структуры,
свойств, состава и строения элементов в диапазоне
приемлемых воздействий техногенных факторов от
биогеоценоза до биосферы в целом. В сводном восприятии региональная экология — это сфера научных
знаний о выявлении взаимоотношений между системоформирующими элементами (факторами), задействованными в построении природно-антропогенных
формаций с последующим научным обоснованием
путей их сбалансированного развития в условиях устойчивого состояния природной среды. Задействован
тем самым процесс внутрисистемного динамического равновесия активных между собой сред.
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Рис. Принципиальная схема повышения эффективности эксплуатации природно-антропогенной системы

Сам регион хозяйственного освоения, выставленный как природно-антропогенная система, проходит
через определяющие его принципы действия, признаки проявления и свойства состояния с общей постановочной целью — отслеживание экологически рентабельной траектории регионального развития, обнажая при наложенных экологических ограничениях
структурные особенности внедряемых форм техногенеза и описывая экономические закономерности их
проявления.
Рентабельность как экономический показатель,
характеризующий соотношение дохода и затрат за
расчетный период времени, связан с уровнем и объемом производства. С учетом данного определения,
экологическая рентабельность раскрывается через
экологическую результативность процесса природопользования. Ее расчетная характеристика соответствует уже соотношению экологического дохода и
экологических затрат, т.е. затрат труда и капитала на
производство экологизированных форм природохозяйственной деятельности. Доход выступает в форме
сохранения ценности природной среды, как необхоЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

димого условия ее жизнеспособности. Цена — в качестве денежного выражения стоимости региона, определяемого по наличию составляющих его потенциалов [8, с. 95].
Экологическая рентабельность тем самым содержит в своем смысловом выражении меру допустимого сохранения, достаточного поддержания и необходимого восстановления регионального потенциала.
Эту меру можно довести до расчетного показателя,
по которому любое экономическое давление на природно-антропогенную систему допустимо лишь при
сохранении общей экологической устойчивости амплификационных параметров. Поясним: экологическая
амплификация — усиление действия ключевых, управляющих системой экологических показателей при
ее модернизации. Создание подобного рода взаимоотношений в системе регионального развития основано на заложении следующих четырех позиций:
1) сбалансированности природно-антропогенных
систем;
2) устойчивости состояния природной среды к
воздействию антропогенных факторов;
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3) регулирования и управления экологическим
потенциалом регионов хозяйственного освоения;
4) формирования экономической среды обитания с задаваемыми экологическими свойствами.
При этом регион не должен определяться, как
субъект федерации, что является весьма распространенным заблуждением в региональной экономике.
Следует все таки согласиться с тем фактом, что
с гносеологической точки зрения регион — это
объект, существующий независимо от нашего сознания, в котором субъект безусловно выступает активно
действующим, познающим, преобразующим началом, т.е. индивидом, обладающим сознанием, волей
и входящим в социальное сообщество. Этот субъект
вписывается своим организующим или разрушающим фактором в регион, но регион, тем не менее,
как объективная реальность, не превращается в
субъект федерации. Точно также, как и федерация,
выступающая лишь формой государственного обустройства региона, не может являться самим регионом, а лишь реверсирует его своим связующим звеном [6, c. 38].
Затрагивая принципиальные подходы к расширению сферы воздействия экологических рычагов
на классические способы экономической типизации объектов хозяйственного освоения, заостряется при этом одна из приоритетных областей прикладных знаний в направлении экологизации региональной экономики. Характерным условием усиления их сбалансированного характера взаимодействия становится не только рост экологичности общественного производства, но и соблюдение условий разумной достаточности самого процесса экономического развития.
Закладываются тем самым вариационные возможности проведения регионального анализа, охватывая и расширяя как сам спектр решения приоритетных проблем, затребованных природохозяйственной
практикой, так и критическую переоценку сложившихся механизмов в сфере эколого-экономических отношений (см. рис.). Выставленные выше предпосылки,
подходы к восприятию понятийного аппарата для дальнейшего раскрытия принципов построения единого
эколого-экономического пространства, сведены в
практическом аспекте в общесистемное понятие —
рефугиум (убежище от кризисных ситуаций), т.е. конструирование экономической среды обитания с задаваемыми экологическими свойствами.
Конкретизируем заложенный в рефугиум структурно-целевой принцип действия [8, с. 93 — 101]
через следующие признаками его проявления:
1. Позитивный результат региональной экономики в рамках антропоцентризма — достижение задава-

емой экономической цели через способность разрушения природной среды с последующей стадией наращивания природоохранных мероприятий по ее восстановлению. В ранг закона входит частная форма
проявления структурно-целевого принципа — восстановление через разрушение.
2. Позитивный результат региональной экономики в рамках экоцентризма — усиление степени сохранения природной среды по мере затребованного
наращивания экономических условий жизнеобеспеченности общественных формаций. В ранг закона входит частная форма проявления структурно-целевого
принципа — потребление через сохранение.
В содержательном аспекте это ответ системы на
раздражающие ее факторы и сфокусированные в виде
принципа действия единой эколого-экономической отдачи. Сформируем этот принцип в следующем виде: стремление к уменьшению различия между затребованным и фактическим состоянием природно-антропогенной системы сглаживается посредством наращивания эволюционным путем заданных
экологических условий, направленных на осуществление позитивных экономических результатов, способствующих продвижению системы к сбалансированному уровню максимальной эффективности отдачи. На первое место здесь можно выставить признак проявления выделенного выше принципа в виде
раскрытия типовых форм поисковой активности региональной экономики по определению своего места и предмета в окружающей ее сфере — природохозяйственной деятельности.
В противном случае будет по-прежнему возрастать неопределенность учета кризисных ситуаций, отражающихся затем различными формами в узаконенном праве наций на региональное обеспечение экологически приемлемыми условиями их жизнедеятельности [2, с. 11 — 12]. Таким образом, народные избранники, прошедшие в органы законодательной и исполнительной власти, должны, по-видимому, заблаговременно усилить позитивную направленность своей
активности, а не сводить выборную должность лишь
к рудиментарным формам удержания во что бы то ни
стало своей ниши государственного обустройства,
создавая тем самым благоприятную почву для развития патологических тенденций политического и идеологического характера.
При этом следует заметить, что „рыночный терроризм” в России так же недопустим в наше время
как и тоталитарный. Этот факт полностью вписывается в решение проблемы региональной экологизации. Более того, на общесистемном уровне [4, с. 474]
можно воспроизвести, по подобию макроскопических образований, имитационные признаки проявле-
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ния региональных „черных дыр”, т.е. таких критических состояний, когда природная система начинает всасывать в себя все негативные факторы проявления техногенеза. Затем, разрушая свои структурные построения, деградировать, выходя из сферы
хозяйственного освоения. Формирование данного
патоэкологического процесса происходит до стадии
бифуркационного скачка. За его пределами никакие
внедряемые природоохранные механизмы не смогут
воспрепятствовать дальнейшему траверзу устойчивого развития в сторону разрушения системного
единства. Данной позиции явно не учитывают новоявленные реформаторы, начав свои преобразования
по типовому признаку проявления „экологического
геноцида” в условиях созданного ими сбросового
общества и обустраевомого ими олигархо-криминального сообщества [5, с. 71 — 73].
Разнородность и специфика варьирования эколого-экономических форм регионального развития,
например, по признаку сферы проявления (экономическая, демографическая, биологическая, правовая
и т.д.) может объединяться тем не менее, в единое
целостное упорядоченное пространство через универсальный принцип эколого-экономических отношений. Представим его в следующем отображении: если экологические характеристики природноантропогенной системы выходят за границу меры
(интерфейс), провоцируя жизнедеятельность регионов на качественную перестройку, то система всегда
проявляется через процесс разложения своей структуры, а структурные преобразования вызывают способность к модификациям свойств самих системообразующих факторов.
Разворачивая далее предмет исследования, введем в употребление принцип экологических возможностей, согласно которому система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов
(подсистем), обладающих свойствами структурной
целостности, а устойчивость элементов должна соответствовать строго упорядоченному набору ее возможных сбалансированных состояний, входящих качественными характеристиками в сводный жизнеобеспечивающий экологический фактор. Экологический
фактор — это интегральный источник отражения качественного состояния биосферы в целом и ее составляющих функциональных единиц — регионов, в частности. Таким экологическим источником может быть
задействован экологический потенциал [4, c. 475], как
фактор отражения региональной жизнеспособности,
для которой экологизация процесса природохозяйственной деятельности выступает регулятором сбалансированного развития. При выполнении подобного
рода соответствия, можно выдвигать допустимые усЕкономічний вісник Донбасу № 2 (24), 2011

ловия конструирования экономической среды обитания с задаваемыми экологическими свойствами для
последующего построения единого эколого-экономического пространства.
Разрешающая способность заданных мероприятий вписывается при этом в стандартную цепочку
научного принципа отображения последовательного
наращивания связи: методология → подход → объектт
→ представление → отображение. В нашем случае
развернем их следующим образом:
1. Экология в региональной тематике — междисциплинарное направление исследования, формирующее
способ и средства раскрытия внутрисистемных взаимоотношений выставленной формы познания;
2. Системный подход в региональной тематике —
методология исследования, задающая позицию мировоззрения научно-исследовательской деятельности;
3. Природопользование в системе регионального развития — зафиксированное явление, последовательная смена состояний которого обусловливает динамику сбалансированного процесса природохозяйственной деятельности;
4. Процесс регионального развития — представление о биосферосовместимых формах поведения,
связанных с выполнением сбалансированного режима действий природно-антропогенных систем и сводящихся, в рамках соблюдения условий экоцентризма, к созданию рефугиума — приемлемого жизнеобеспечивающего устройства в виде конструирования экономической среды обитания с задаваемыми
экологическими свойствами;
5. Закон регионального функционирования —
расчетный алгоритм математического отображения
процесса развития природно-антропогенных систем.
Выделенная выше структуризация этапов научного познания проходит через всю современную диалектику природопользования, вбирая в себя единство и противоречие следующих двух региональных
аспектов:
1. Экологический аспект региональной экономики — активный переход к поиску новых научных решений в условиях сформированного искусственным путем внутрисистемного антогонизма эколого-экологических отношений. Зарождается тем самым, так называемый, принцип экологического действия авантажа в области региональной экономики. Раскроем его в виде осознания конечной выгоды, преимущества от учета
экологических факторов в региональной сфере экономической деятельности. На первое место здесь
выступает альтернативность поисковой активности
как форма выбора экологически рентабельного пути
регионального развития [5, с. 74].
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2. Экономический аспект региональной экологии — активное невосприятие необходимости коренной перестройки экономических рычагов регулирования процессом регионального развития и приведение подобного инструментария в соответствие с
природным, эволюционно-заданным базисом жизнеспособности общественных структур. Мощным негативным эффектом является, укоренившийся в сознании, узаконенный принцип действия экономической автократии регионального развития. Проявляется в различного рода формах административного управления экономикой регионов без учета экологических условий их эксплуатации, что приводит
к формированию „порочной” региональной экономики. [4, с. 474 — 475]. Причем, в основу заложен
классический признак усиления степени тотальной очистки природной среды по мере ее загрязнения. В совокупности, этот уровенный режим патоэкологического эффекта отобразим путем употребления сводного терминологического понятия — „ауттрейд региональной экономики” или неудавшаяся
попытка обустройства процесса регионального развития из-за недопонимания необходимости теоретической разработки и практической реализации экологической составляющей в региональных экономических исследованиях с вытекающим отсюда отрицательным результирующим показателем в виде зарождения и усиления прогрессирующей тенденции
перепрофилирования региональной среды обитания.
Корректирующим условием предотвращения подобного рода тенденции выступает здесь закон экологической рентабельности конструирования природно-антропогенных систем.
На выставленном позиционном уровне, конструирование среды обитания с задаваемыми свойствами
заключается в разработке теоретических положений
и практически реализуемых средств по выявлению
экологически рентабельных путей создания различных экономических форм эксплуатации природноантропогенных систем, которые, по крайней мере, не
усиливали бы процесс обесценивания экологического потенциала регионов хозяйственного освоения,

увеличивая тем самым меру устойчивого развития
динамического хаоса.
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РЕЦЕНЗІЇ

ВАГОМИЙ ВНЕСОК
У ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ1
Зростання відкритості національних економік,
розвиток інтеграційних процесів, інтернаціоналізація
виробництва формують нову цивілізаційну картину
світу, потребуючи відповідної переорієнтації традиційних вимірів міжнародного менеджменту. Йдеться про
розвиток нових форм і методів менеджменту, заснованих на використанні міжцивілізаційних і міжкультурних взаємин для досягнення високих результатів
діяльності на різних рівнях — від мікроекономічного
до національного і світового.
Монографію В. Куриляк „Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи” буде слушно віднести до праць такого роду, в яких досліджуються невідкладні завдання, розв’язання яких забезпечує формування теоретико-методологічних засад орієнтації
міжнародного менеджменту на використання досягнень сучасної цивілізації. Автор концентрує увагу на
вирішенні проблем посилення ролі гуманітарних факторів у розвитку економічного прогресу, органічного
включення цивілізаційних і міжкультурних факторів до
системи глобального управління та розробки комплексу методів міжнародного менеджменту в умовах
формування принципово нового, інтегрального укладу в системі взаємовідносин людини із самим собою
і факторами зовнішнього середовища.
Ознайомлення з монографією засвідчує, що вона
становить помітний доробок у сфері осмислення ролі
цивілізаційно-культурних факторів розвитку світової
економіки та її складових — національних економік.
Монографія розкриває також проблеми міжнародного менеджменту в аспектах інтернаціоналізації економіки, міжкультурної взаємодії в системі економічних
відносин. Вихід цієї значущої праці закладає основу
для формування нового напрямку у сфері економіки,
який об’єднає досягнення різних наук в системі менеджменту.
Монографія складається з шести розділів, що за
логікою матеріалу згруповано у три частини. Перша
частина присвячена цивілізаційно-культурним засадам
глобальної економічної інтеграції. У першому розділі
цієї частини досліджуються соціокультурні фактори в

системі менеджменту. Автор поставила перед собою
завдання визначити глобальний цивілізаційний ландшафт світової економіки, розкрити місце і зміст міжнародного менеджменту в процесах інтернаціоналізації
та економічної інтеграції з огляду на культурницький
фактор розвитку глобальної економіки. При цьому
визначаються якісно нові події, що формують глобальний цивілізаційний ландшафт світової економіки: крах
системи планової економіки СРСР і Центральної та
Східної Європи; економічні реформи в Китаї та Індії;
експортоорієнтовані стратегії економічного зростання
у Східній Азії; нагромадження величезних валютних
резервів у країнах, що розвиваються; формування у
розвинутих країнах боргової та ігрової економіки;
світова фінансова та економічна криза; енергетичні
війни в Європі; самопроголошення Великої двадцятки; формування п’ятої світової економічної системи.
Читач, безумовно, зацікавиться також оцінкою
автором ідей і тенденцій, що формують новий цивілізаційний ландшафт світової економіки. У книзі особлива увага приділена міжнародній політичній економії;
відповідальній глобалізації, що орієнтована на багатополярність зростання; збалансованому економічному
зростанню на основі великої кількості полюсів зростання; глокалізації, теорії достатку і домінування середнього класу; переходу влади без опори у великих
фірмах від акціонерів до найманих менеджерів („техноструктури”) або посиленню ролі кваліфікованого
персоналу порівняно з власниками капіталу; розширенню сфери використання планових методів і паралельне з ринковими їх застосування; формуванню
нового світового порядку і світового уряду; економіці
знань. Автор розвиває погляд, що попри ймовірність
різних варіантів економіко-цивілізаційного розвитку
України, в ній поступово отримують перевагу західні
цінності, передусім у зв’язку з переважанням у країні
базових рис західного менталітету.
У другому розділі „Довіра в інтегрованій світовій
економіці” введено категорію довіри до системи економічних взаємин. Автор доводить, що довіру треба
розглядати як один із найбільш важливих ресурсів еко-

Куриляк В. Менеджмент: міжцивілізаційні і міжкультурні основи : монографія / вступне слово д-ра екон. наук, проф.
С. І. Юрія. — К. : Кондор, 2010. — 482 с.
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номіки. В умовах довіри до уряду та вірі у надійність
національної, а тим більше глобальної економічної системи суттєво зменшується потреба в обігових коштах, що необхідні для здійснення бізнес-процесів; наявність довіри є основою для оптимізації витрат на
страхування ризиків і вартості антикризових заходів.
Розглядаючи довіру в якості елемента людського капіталу, у монографії показано, що її накопичення потребує певного часу і, як правило, немалого. У роботі
доведено, що уроком зі світової фінансової кризи є
необхідність пошуку нових організаційних форм розвитку ринкової інфраструктури, що створювали б
атмосферу довіри і спокою для ведення бізнесу і
здійснення інвестицій. У цьому зв’язку аналізуються
можливості розповсюдження закордонного досвіду
щодо гарантування „токсичних відходів — toxic assets”
— фінансового сміттєвого кошика, що має бути профінансовано платниками податків, та реалізації ідеї
створення „поганого банку — bad bank” — державного фінансового інституту зі скуповування й акумуляції проблемних кредитів приватних банків. Досліджуючи валютно-фінансовий ринок України, автор виходить з того, що радикальним методом повернення
довіри до банківської системи є реформаторський. Це
пов’язується з побудовою новітньої банківської моделі, яка повинна мати механізми, що забезпечують
функціонування системи за умов мінімальних ризиків.
Особливе місце в них відводиться страховим і державним інституціям.
Третій розділ „Теоретичні основи менеджменту
глобального простору” присвячений системному дослідженню управлінських аспектів міжнародної економічної діяльності. Аналізуючи праці А. Сміта, Д. Рікардо, М. Кассона, В. Леонтьєва, М. Портера, Т. Левіта,
М. Поснера, Г. Гауфбауера, Р. Алібера, С. Хаймера,
Р. Кейвза, С. Кнікербокера. Г. Джонсона, І. Грехема,
Р. Вернона, Я. Ахароні, автор розвиває концепцію менеджменту міжнародного підприємництва. За монографією, здатність діяти в міжнародному масштабі і
досягати конкурентних переваг в інших країнах порівняно з місцевими підприємствами залежить від
факторних умов; умов пропозиції; наявності суміжних і підтримуючих галузей у середині країни, конкурентоспроможних на міжнародних ринках; підприємницької стратегії, структури і конкуренції.
До сильних місць монографії віднесемо включення в головні напрямки міжнародного менеджменту взаємин між материнською і дочірньою організаціями на світовому ринку з огляду на те, що підвищення рівня інтернаціоналізації певного підприємства
потребує реорганізаційних заходів, що впливають і
на структуру де-юре, і на структуру де-факто. У
зв’язку з цим виокремлюються диференційована

організаційна структура з міжнародним відділом,
інтегровані функціональна, продуктова і регіональна
структури та матрична структура в аспектах підприємницької стратегії.
Дослідження четвертого розділу присвячені
організації діяльності підприємства з іноземним капіталом. Головна увага дослідника сконцентрована на
виявленні тенденцій організаційних перетворень транснаціональних компаній, менеджменті персоналу ТНК
і на іноземному дочірньому підприємстві та взаємодії
ТНК з національними і наднаціональними організаціями. Наразі, стверджується в монографії, традиційні
структурні координаційні інструменти у межах інтегрованих мережевих структур потрібно замінити на
„м’якіші” — персональні інструменти координації, що
демонструють більшу ефективність для вирішення
організаційних завдань, пов’язаних з транснаціональною стратегією. До них віднесено такі, як: інтернаціонально організований розвиток персоналу, міжнародна кар’єра, організація міжнародних органів прийняття рішень, зорієнтована на підприємство політика
оплати праці, диференціація ролей між материнською
і дочірніми організаціями та розвиток синергічної
організаційної культури. Підходи до менеджменту персоналу ТНК, дочірніх компаній та підприємств з іноземним капіталом становить суттєву частину змісту
новизни монографії. Автор розкриває аспекти пристосування інструментів політики персоналу до відповідних національних умов, стандартизації у світовому
масштабі основ персональної політики та інструментів,
міжкультурної компетентності управлінських кадрів.
У п’ятому розділі монографії „Економіка
міжкультурних процесів” чітко простежується спроба
розкрити і знайти рішення ефективного впливу культури на розвиток економічних процесів. Вихідною
ідеєю автора є те, що традиції і звички, які притаманні
окремим етносам, релігійним конфесіям і групам населення більшою мірою впливають на поведінку людей, ніж примітивне переслідування особистої користі,
а недооцінкою фактору культури визначається економічне відставання країн, що розвиваються від розвинутих країн. Заслуговує на увагу детальний аналіз
культурних вимірів в аспектах формування міжкультурного менеджменту, зокрема дистанції влади, уникнення невпевненості, чоловічого та жіночого начал,
індивідуалізму і колективізму. Воно логічно пов’язується з ключовими питаннями міжнародного і міжкультурного маркетингу з погляду застосування національної і регіональної стратегії диференціації та розробки
альтернатив міжнародної маркетингової комунікації і
продуктової політики.
У шостому розділі „Розвиток методів міжкультурного менеджменту фірми” здійснюється обґрунту-
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вання методологічних основ управління в умовах багатокультурного середовища. Автор починає його з
викладу результатів розробки сукупності прийомів
вивчення ринку і методів створення рекламних комунікацій. Важливим моментом є те, що в книзі формулюються базисні принципи культури мотивації і лідерства в системі менеджменту прийняття рішень і засоби їх реалізації та всебічно розглядаються міжкультурні норми ведення переговорів. Відзначається, що
важливими відмінностями у веденні переговорів між
країнами є суспільне значення і ступінь підготовленості до переговорів; відносний акцент на завданнях,
а основний — на міжособистісних стосунках; використання загальних принципів, а не часткових аспектів;
кількість присутніх осіб і ступінь їхнього впливу.
Відзначимо, що в монографії порушено проблематику інтернаціональних команд на міжнародному
підприємстві, яка практично залишається поза увагою
українських науковців. Проте під час здійснення важливих проектів, до яких залучено фахівців із різних
країн, часто виникають непорозуміння, що потребують використання спеціальних методів менеджменту.
У роботі зазначається, що добираючи команду членів,
передусім потрібно враховувати ставлення до ієрархічної влади; відповідність схем дій та їхніх складових (формулювання мети, стратегічна орієнтація і мотивація); ставлення до часу; шляхи вирішення
конфліктів; спосіб вираження почуттів. Важливо розглядати, який саме досвід мають його члени і як його
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можна використовувати для налагодження співпраці
в інтернаціональній команді.
Підсумовуючи сказане, зазначимо, що рецензована робота має високий науковий рівень, матеріал
подано чітко й логічно, а її автор володіє тонкощами
означеної в ній теми. Без сумніву, монографія В. Є. Куриляк робить помітний внесок у вирішення проблеми
менеджменту цивілізаційних і міжкультурних процесів
і в аспектах управління економікою, і в аспектах управління власне цими процесами.
Поряд з безумовним успіхом автора поза її увагою залишилися деякі питання, які доцільно було б
розглянути у монографічному дослідженні. Це, насамперед, проблема перспектив сучасних цивілізацій у
XXI столітті, особливо у його другій половині. Доцільно було б детальніше проаналізувати концептуальні
засади та функціональну архітектоніку формування
нової моделі глобального економічного порядку. Проте
автор має достатній науковий творчий потенціал і в
майбутніх працях зможе розкрити питання, яким, на
думку рецензента, приділено недостатньо уваги.
Рецензована монографія буде корисною і економістам-дослідникам, і менеджерам всіх рівнів та сфер
управління.
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РЕЦЕНЗІЯ
НА КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ „СТРУКТУРНІ РЕФОРМИ ЕКОНОМІКИ:
СВІТОВИЙ ДОСВІД, ІНСТИТУТИ, СТРАТЕГІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ”. —
ДОНЕЦЬК — ТЕРНОПІЛЬ : ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ТНЕУ, 2011. — 848 с.
Нині загальнонаціонального рівня розуміння набув висновок про необхідність формування високорозвинутої постіндустріальної інноваційної економіки, яка забезпечує високий рівень продуктивності та
добробут громадян. Досягти цієї мети неможливо без
якісних змін інституціонального середовища, яке має
забезпечувати сприятливі умови для ініціативної,
ефективної та висококультурної діяльності в економічній сфері. Сучасний стан цієї середи унеможливлює рішення стратегічних завдань. Рівень її розвитку відстає від потреб модернізації, диверсифікації
та інноваційного розвитку економіки. Подолання
відставання визначає необхідність комплексного,
системного підходу до здійснення економічних реформ. Світовий досвід проведення реформ свідчить
про складність та масштабність роботи з їх здійснення, необхідність пошуку послідовного та системного їх впровадження у реальних умовах. Перелічені
аспекти охоплюють не всі, але основні проблеми, які
визначають актуальність наукових розробок, що представлені у монографії, у який представлено узагальнення щодо трансформації економіки України сучасного періоду. В ході досліджень авторському колективу вдалося розкрити протиріччя, умови та фактори формування ефективної структурної перебудови
економіки країни та її регіонів. Монографія складається з 8 розділів, сформованих згідно з основними
напрямами вдосконалення економічних відносин.
Монографія починається з розгляду теоретикометодологічних засад дослідження структурних
трансформацій економіки: методології аналізу структурних процесів в економіці; особливостей сучасного етапу структурних трансформацій; ролі державних інститутів у їх забезпеченні. На позитивну оцінку
заслуговує формування набору стратегій для розробки технологій управління забезпеченням економічної безпеки. У роботі обґрунтовано ключові компоненти для розробки стратегії макросистемної еволюції
української економіки, здійснено класифікацію набору стратегій в контексті забезпечення високого
рівня економічної безпеки.
Окремий розділ присвячено аналізу виробничої
та невиробничої діяльності. Як відомо, Україна має

величезний промисловий комплекс. Однак його основним недоліком, як справедливо відмічають автори, є технологічна відсталість у всіх галузях. С метою
подолання розбалансованості промислового виробництва пропонується вирішення комплексу стратегічних завдань.
Реалізація стратегічних цілей розвитку вітчизняної економіки можлива лише за умови її орієнтації на
інноваційну складову. Тому в монографії визначено
цільові орієнтири промислового зростання для забезпечення ефективності реформ, висвітлено проблеми
формування та завдання сучасної інноваційної стратегії. Значну увагу приділено економічній оцінці ризику в інноваційній діяльності. Стверджується, що ефективне використання науково-технічного та освітнього
потенціалу становиться можливим за умови існування механізму впливу на забезпечення інноваційної перебудови структурної економіки, законодавчого стимулювання інноваційної діяльності на всіх етапах.
Сучасний етап економічного розвитку країни характеризується швидко зростаючим інтересом до великого комплексу регіональних проблем. Просторовий аспект різноманітних явищ опинився у центрі уваги
і при дослідженні питань структурної перебудови економіки. Особливого значення набувають агломерації,
як форми територіальної концентрації виробництва та
різноманітних ресурсів, серед яких основними автори вважають інноваційні форми — кластери та креативні регіони. Процеси глобалізації формують новий
міжнародний контекст розвитку регіонів. Слід погодитися з думкою, що висловлена у книзі, про необхідність активізації не тільки прикордонної торгівлі
та інфраструктури, але й науково-технічного прикордонного співробітництва та спільної інноваційної діяльності. Особливу роль у розвитку транскордонного
співробітництва відводиться регіональній інтеграції
України з Росією. Оцінка структурних трансформацій
суспільного виробництва у регіонах, вплив на них
різних інститутів, дало можливість обґрунтувати необхідність цілеспрямованої політики держави щодо
прогресивної зміни структурних параметрів виробництва та надати пропозиції з формування регіональної
структурної політики.
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У монографії обмірковуються питання можливих
джерел та методів фінансування підприємств, які
здійснюють структурні трансформації; способи підвищення гнучкості фінансової системи, що є необхідним саме у період трансформації; пріоритети розвитку великого промислового регіону, та акцентується
увага на упровадженні інноваційних підходів в управлінні бюджетними ресурсами регіону.
Сутність економічних перетворень відображають
соціальні показники: якщо вони погіршуються, то в
економіці протікають негативні процеси. Загострення
значної кількості соціальних проблем впливає на добробут громадян, їх соціально-психологічне самопочуття. Значну увагу автори монографії приділяють розвитку соціальної відповідальності в Україні та відмічають, що „соціальна відповідальність не стала частиною стратегічного менеджменту більшості українських підприємств”. Заслуговують на увагу запропоновані напрями розвитку соціальної відповідальності в
Україні, у створенні відповідних умов реалізації яких
визначальною має бути роль держави.
Проблеми трансформації зовнішнього середовища та систем управління підприємствами висвітлюються у заключній частині монографії. Оцінюється
вплив податкового реформування на формування стратегії розвитку підприємства. Обґрунтовується необхідність використання системного, ієрархічного та
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ситуаційного підходу при її розробці. Авторами роботи запропоновано уніфіковану матричну модель діагностики діяльності підприємства та додаткові інструменти її побудови і використання з метою забезпечення високого рівня співставності, співвимірності результатів та створити базу для порівняльного аналізу.
Деякі рекомендації стосуються питань обліку.
У якості зауваження слід вказати на те, що різнобічна спрямованість та зміст матеріалів монографії не
дозволяють представити цільність усієї роботи. Слід
було б обмежитися визначеною спрямованістю дослідження для більшої переконливості результатів.
В цілому слід зазначити, що монографія, яка рецензується, значно розширює коло економічних досліджень з питань нової якості соціально-економічного
розвитку України. Новизна та оригінальність гіпотез
та положень, що висуваються, неминуче передбачає
їх дискусійність. Однак переконливість авторських
аргументів підтверджує, що видання може стати базою для подальшого вивчення складних явищ та процесів у контексті структурних трансформацій. Вона,
безперечно, буде заслуговувати на увагу наукових та
практичних робітників, викладачів та студентів.
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