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Почесний Президент Академії економічних наук України
Почесний директор Інституту економіки промисловості НАН України
академік НАН України

ЧУМАЧЕНКО МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
(01.05.1925 — 14.10.2011)
М. Г. Чумаченко приділяв складовим інформаційної системи управління виробництвом — господарському обліку, економічному аналізу й автоматизованим системам
управління виробництвом. Він обґрунтував нову класифікацію методів обліку й калькулювання собівартості продукції в промисловості, методику нормативного обліку в
умовах автоматизації, систему внутрішньозаводського
економічного аналізу, методику оцінки економічної ефективності АСУВ. Ним висунуто, теоретично обґрунтовано й методологічно розвинуто ідею посилення ролі регіональних та місцевих органів в управлінні економікою регіону, широкого залучення наукового потенціалу для розробки і реалізації регіональних цільових комплексних програм. Ці фундаментальні наукові досягнення відзначені
премією Академії наук Української РСР ім. О. Г. Шліхтера.
Багато уваги у своїх дослідженнях учений приділяє проблемам науково-технічного розвитку підприємств і регіонів, економічним проблемам модернізації виробництва, прискоренню інноваційних процесів у промисловості
України. Результати цих досліджень відзначено премією
Академії наук України ім. М. І. Туган-Барановського.
Узагальнивши дослідження з регіональної економіки, М. Г. Чумаченко уперше запропонував комплексний
підхід до вирішення регіональних проблем, визначивши
структуру економіки регіону як наукової дисципліни й обґрунтувавши окремі її розділи. Уперше було запропоновано концепцію регіональної політики (1992 р.), перевагою
якої є системний підхід, тобто регіональну політику розглянуто не лише в економічному аспекті, а й в соціальному,
екологічному, науково-технічному, гуманітарному, національному, демографічному. Ці праці було відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки.
В останні роки М. Г. Чумаченко аналізував управління державним сектором у промисловості, трансформації

14 жовтня 2011 р. не стало славного сина українського
народу, державного й громадського діяча, заслуженого діяча
науки й техніки України, доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки й техніки, академіка НАН України, почесного директора Інституту
економіки промисловості НАН України, організатора й першого президента Академії економічних наук України, Радника Президії НАН України Чумаченка Миколи Григоровича.
Його життя — це приклад безмежної відданості й
вірності науці, своєму покликанню, раз і назавжди обраній справі.
Микола Григорович Чумаченко народився 1 травня
1925 року в с. Гладківка (колишній Келегей) Голопристанського району Херсонської області. Навчався в Келегейській неповній середній, а потім у Голопристанській
середній школі №1. У 1943 — 1949 рр. він — солдат Радянської Армії в складі військ 4-го Українського фронту,
був поранений. Після демобілізації з лютого 1949 р. по
1961 р. працював на Кутаїському автомобільному заводі
ім. Г. К. Орджонікідзе старшим бухгалтером, керівником
сектору матеріального обліку, заступником головного
бухгалтера й головним бухгалтером заводу.
Робота на заводі для М. Г. Чумаченка була школою
виробничого досвіду: у цей період він активно вивчав економіку й господарську діяльність підприємства. Без відриву від виробництва, з відзнакою, закінчив у 1957 р. економічний факультет Тбіліського державного університету й
вступив до заочної аспірантури Київського фінансово-економічного інституту, одночасно займаючись виробничою
та дослідницькою роботою. Результати досліджень в цій
галузі були представлені в кандидатській (1962 р.) та докторській (1970 р.) дисертаціях, а також у монографіях, статтях, підручниках з бухгалтерського обліку.
На початку своєї наукової діяльності значну увагу
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доктора економічних наук, незмінним головою якої залишався до останніх днів свого життя.
Не шкодуючи часу й сил, всі свої знання та весь свій
найбагатший досвід М. Г. Чумаченко віддавав своїм учням і послідовникам, серед яких 33 доктори й 41 кандидат
наук. Вони із подякою й вдячністю згадують його допомогу й підтримку.
Особистість Миколи Григоровича відрізняється науково-організаційним талантом. Він є ініціатором створення
у 1993 році Академії економічних наук України, яка об’єднала зусилля вчених і організаторів виробництва, працівників
вищої школи та органів державного управління з метою стабілізації і розвитку економіки України і був незмінним її президентом, а з 2010 р. — почесним президентом.
М. Г. Чумаченко — активний учасник суспільно-політичного життя. Його обирали депутатом Верховної Ради
УРСР, Донецької обласної Ради народних депутатів, членом Центральних і Українських республіканських комітетів
профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових
установ, інших громадських організацій. У жовтні 1990 р.
М. Г. Чумаченко був призначений членом Комісії з розробки нової Конституції незалежної України. Неодноразово представляв науку за кордоном, входив до складу делегації України на VII спеціальній сесії Генеральної Асамблеї
ООН, представляв Україну в комісії ООН по транснаціональних корпораціях, запрошували консультантом Міжнародного інституту прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), брав участь в організації і проведенні
спільних досліджень із науковими установами США, Канади, Китаю, ФРН, багатьох країн Європи.
Наукові досягнення Миколи Григоровича Чумаченка дістали високу оцінку вітчизняної та світової громадськості, українського уряду. Ученого нагороджено орденами Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора,
„За заслуги” ІІІ ступеня, знаками „Шахтарська слава” I, II
та III ступенів, багатьма почесними грамотами, преміями, дипломами. Як учасник Великої Вітчизняної війни
він нагороджений орденом Вітчизняної війни I ступеня,
орденом „За мужність” III ступеня, медаллю „За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.”, медаллю „За боевые заслуги”, знаком „25 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.”, нагрудним знаком „Ветеран війни. Учасник бойових дій”, почесним знаком „50 років визволення України”, багатьма
ювілейними медалями. Його життєвий шлях описано
Міжнародним об’єднаним біографічним центром
(м. Москва) у багатотомному виданні „Солдаты XX века”
у розділі „200 выдающихся деятелей современности —
участников Великой Отечественной войны”.
Найголовніше в характері Миколи Григоровича —
людяність. Його плідна наукова діяльність доповнена авторитетом щирої, доброї людини, завжди готової кожному допомогти у складній ситуації.
Пішов із життя видатний український вчений, один із
блискучих представників вітчизняної економічної науки,
талановитий організатор і наставник, людина виняткової
порядності й честі, професіоналізму й працелюбності.
Вічна йому пам’ять!

економіки, здійснення структурної політики, інституційні
перетворення, проблеми становлення ринкових відносин,
програмно-цільові методи в бюджетному процесі, пропонує рекомендації з економічної інтеграції країни в ЄС.
Науковий доробок Миколи Григоровича Чумаченка
налічує понад 900 праць, надрукованих в українських та закордонних виданнях. В них висвітлено такі актуальні напрями досліджень, як проблеми бухгалтерського обліку, розробка державної промислової політики та організаційного
механізму управління державним сектором промисловості,
удосконалення регіональної статистики та управління виробництвом, планування економічного й соціального розвитку
регіонів, проблеми науково-технічного прогресу, економічні
проблеми екології та ресурсозбереження. Працям ученого
притаманні глибина й переконливість теоретичних узагальнень, тісний зв’язок із виробництвом. Його наукова діяльність
характеризується глибокою ерудицією, цілеспрямованістю,
принциповістю, систематичним пошуком у нових сферах
економічної науки. Наукові праці й вся діяльність вченого
по втіленню їх у життя є істотним внеском у вирішення проблем, поставлених державою з удосконалення господарського механізму управління економікою. Фундаментальні й
практичні результати наукових досліджень М. Г. Чумаченка
впроваджені на багатьох підприємствах і об’єднаннях, у
різних галузях промисловості, використовуються органами
законодавчої і виконавчої влади і стимулюють процес побудови державності в Україні.
Значна й найбільш плідна частина життя Миколи Григоровича присвячена Інституту економіки промисловості
НАН України, який він очолював майже чверть століття,
віддаючи всі свої сили його становленню, розвитку й процвітанню. З його ім’ям пов’язане створення в інституті наукових шкіл, які займаються дослідженням проблем удосконалення методів управління виробництвом, розробкою
теоретичних основ регіональної політики, обґрунтуванням
посилення ролі місцевих органів в управлінні економікою
регіону й залучення наукового потенціалу для розробки й
реалізації регіональних комплексних програм. Під час його
керівництва в інституті було створено 8 нових відділів (зокрема два наукових та три обчислювального центру — у
Дніпропетровському відділенні інституту та один — у Запоріжжі). Слід відзначити характерну особливість науковоорганізаційного стилю М. Г. Чумаченка: для проведення
відповідальних досліджень він формував й очолював молодіжні колективи, які створювались для вивчення проблем
у науково-виробничих об’єднаннях, розробки планів науково-технічного прогресу в регіоні, вдосконалення методики виявлення резервів виробництва.
Дослідницьку роботу М. Г. Чумаченко успішно поєднував із науково-організаційною й громадською діяльністю — його обирали академіком-секретарем Відділення
економіки НАН України, головою Донецького наукового
центру НАН України, членом Президії НАН України. Як
голова Донецького наукового центру НАН України
М. Г. Чумаченко здійснював велику організаційну роботу
з мобілізації наукових сил академічних і галузевих науководослідних установ і вузів на вирішення регіональних проблем. У цей період діяльності наукового центру під його
безпосереднім керівництвом важливим інструментом
впливу на розвиток економіки й прискорення науково-технічного прогресу в Донецькому регіоні виступають цільові
комплексні програми як основа реалізації програмно-цільового підходу до управління цими процесами.
Він очолив вперше сформовану в Донбасі спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня
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КОНЦЕПЦИЯ „POST-MINING” КАК ОСНОВА ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ
УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ
жен в трудах Г. Пивняка, И. Гуменика, К. Дребенштедта, В. Комащенко, А. Горовой [1 — 3]. Также вопросами экономического развития депрессивных регионов занимались В. Янукович, А. Амоша, В. Геец,
В. Дорофиенко и др [4; 5]. Отметим, что тема postmining находит свое отражение в правовых исследованиях, касающихся вопросов законодательного урегулирования развития таких территорий, социальных исследованиях относительно демографических и миграционных процессов, исследованиях, посвященных градостроительству, а именно вопросам включения монопоселений, возникших вокруг шахт, в каркас города.
Также вопрос социально-экономической реабилитации депрессивных шахтерских регионов отражается в законодательных актах, программах, указах.
Речь идет, прежде всего, о Программе Президента
Украины „Богатое общество, конкурентоспособная
экономика, эффективное государство” и вступающим
в силу с 2012 г. Законом Украины, который предполагает особый статус горнодобывающих регионов при
оказании государственной поддержки.
Нерешенные вопросы. Однако вместе с многочисленными результатами, полученными в области
решения проблемы post-mining, до сих пор отсутствует подход, который бы дал возможность разработать
комплексную региональную политику в отношении
указанных территорий. В этой комплексной политике
должны оптимально учитываться интересы с одной
стороны государства, общества и частного инвестора, а с другой стороны все те научно обоснованные
предложения, которые существуют в самых разных
областях знаний.
Цель исследования. Целью исследования, результаты которого представлены в данной работе, является обоснование необходимости разработки специальной концепции post-mining для угледобывающих
регионов Украины, которая бы отличалась от существующих концепций своей специальной направленностью и комплексностью.
Изложение основного материала. Следует отметить, что последствия ведения горных работ, отра-

Постановка проблемы. В каждом государстве
с развитой горной промышленностью со временем обязательно возникнет вопрос реструктуризации отрасли
путем закрытия экономически бесперспективных шахт
и реализации проектов реабилитации окружающих территорий. Ликвидация каждой шахты — это своеобразный региональный „стресс”, который приводит к образованию и развитию местной социально-экономической депрессии. Внедрение комплекса экономически
стимулирующих, социально смягчающих и экологически восстанавливающих мероприятий в регионах с
нарушенным из-за горных работ балансом устойчивого развития, т.е. в депрессивных горнодобывающих
регионах, получило название Post — mining (пер. с
англ. — „пост горное дело”, „после добычи”). Учитывая развитую горнодобывающую промышленность в
Украине, исследование, посвященное проблеме социально-экономического стимулирования развития регионов, на территории которых ведутся или прекращены
горные работы, является актуальным.
Анализ публикаций. Следует подчеркнуть, что
вопросами пост развития горнодобывающих регионов
в Европе активно занимаются специально созданные
для этого структуры: Post — mining Alliance и European
Association for Coal and Lignite „Euracoal”, в США —
National Mining Association. Эти организации объединяют ученых и производственников вокруг решения
проблем горнодобывающих регионов, особенно проблем, возникающих после прекращения добычи. В
Украине такая координационная структура отсутствует. При этом многие ученые самостоятельно ведут исследования, посвященные разным аспектам проблемы
post-mining. Так, вопросам создания инженерных технологий, позволяющих увеличить срок работы и повысить эффективность деятельности шахты, посвятили
свои труды А. Шашенко, А. Булат, А. Анциферов,
Ю. Дядькин, И. Дворов и др. [3; 4; 6; 7]. Аспект создания инженерных технологий для подземной и открытой разработки тесно переплетается с проблемой
экологического восстановления подработанных территорий. Такой инженерно-экологический подход отра6
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пределения средств между направлениями, позволяющими решить ту или иную проблему. На сегодняшний день в рамках Программы Президента разворачивается масштабное реформирование угольной промышленности, одной из важнейших составляющих
которого является именно оценка перспективности
работы шахт, передача частному собственнику и закрытие части из них. По состоянию на 2010 г. в Украине насчитывалось 113 государственных и 28 частных
угольных предприятий [9]. Следует помнить, что за
каждым таким предприятием, как правило, стоит экономически моно-структурный населенный пункт с
неблагоприятной экологией и проживающими на этой
территории людьми. Это огромные территории, которые требуют восстановления экосистемы. Это огромное количество горняков и членов их семей, которые
требуют трудоустройства и обеспечения надлежащих
стандартов качества жизни. Это специфические условия ведения горных работ, которые требуют инновационных инженерных технологий. Это ограниченная экономика, которая требует диверсификации и
создания новых предприятий. Существующие проблемы только лишь усугубятся при любых изменениях
настоящего экономико-правового уклада в отрасли.
Очевидно, что основой благосостояния угледобывающего региона должна быть рентабельная деятельность каждой отдельно взятой шахты, которая в этом
случае представляет собой источник доходов государственного и местных бюджетов, рабочие места, регулятор экологической устойчивости. Однако, к сожалению, практически все государственные шахты Украины убыточны. В период с 2001 по 2010 годы, с целью
компенсации части себестоимости добываемого угля,
им было направлено из Государственного бюджета
Украины 35 млрд. грн субвенций [10]. Опыт показывает, что ликвидация даже не рентабельной шахты обходится государству дороже, чем её функционирование с убытками, не считая потерю рабочих мест и экологические последствия. Смета затрат на ликвидацию
одной шахты колеблется от 80 до 150 млн. грн. По состоянию на сентябрь 2011 г. на территории Донецкой и
Луганской областей из 102 шахт, решение про закрытие которых было принято еще в 1996 г., в процессе
ликвидации находится 81 шахта. Хроническое не полное финансирование на уровне 54% приводит к тому,
что реализация проектов закрытия шахт составляет 6 —
12 лет вместо 2 — 3, а их стоимость возрастает в 2 —
4 раза из-за постоянного роста затрат на содержание
шахты и социальные мероприятия (преимущественно
обеспечение углем отдельных категорий граждан). Например, по Донецкой области в структуре ликвидационных затрат физическая ликвидация и социальные затраты по факту составили 16% и 82,5% против ранее
запланированных 28% и 62%. Вопрос закрытия шахт
усугубляется еще и тем, что оценка шахты с точки зрения её перспективности производится исключительно
на основе экономической целесообразности добычи

жающиеся на экономическом, социальном и экологическом состоянии территории, типичны для всех отраслей, связанных с горных делом, во всех странах
мира. Однако различны степень возникающих проблем, пути и возможности их преодоления. Так, характерной чертой post — mining по западному образцу является комплексное решение экономических,
социальных и экологических проблем депрессивных
территорий на основе использования инновационных
технологий и с учетом оптимального соотношения
интересов частного инвестора, общества и государства. При этом комплекс инженерных технологий обеспечивает перспективное развитие депрессивных регионов не только за счет решения локальных задач
настоящего времени, но и за счет своевременного
реагирования на глобальные угрозы недалекого будущего. К этим угрозам, в частности, можно отнести
дефицит энергии, качественных экологически чистых
продуктов питания, чистой питьевой воды, минеральных ресурсов.
Наиболее ярким примером проблемы post-mining
является ситуация, складывающаяся в районах добычи угля. Масштабы этой проблемы в угольной промышленности разных стран не одинаковы. Их можно оценить по таким показателям, как продолжительность
ведения горных работ и площадь нарушенных территорий, плотность населения в угольных регионах и количество занятых в этой отрасли, глубина ведения горных работ. Приблизительно 35% (210,3 тыс. км2) площади Украины составляют территории, на которых ведутся масштабные горные работы по добыче угля более 200 лет. Это территории Донбасса, Днепровского
буроугольного бассейна, Львовско-Волынского угольного бассейна. Для сравнения, площадь угольных бассейнов США составляет 13% общей площади страны,
ФРГ — 4%, Польши — 5%. В Украине по состоянию
на 2008 г. количество занятых в угольной промышленности составило 224 тыс., в США на 2010 г. —
135,4 тыс., в Польше и ФРГ на 2007 г. — соответственно 137,3 и 49,8 тыс. Глубина добычи угля в Украине
уже сейчас достигает 1400 м. Для сравнения, максимальная глубина угольных шахт Верхнесилезского бассейна (Польша) — 1100 м, Нижнесилезского (Польша)
— 600 м, Люблинского (Польша) — 1000 м, Апалачского (США) — 700 м, Пенсильванского (США) —
400 м, Бассейна Нового Южного Уэльса (Австралия)
— 900 м, Карагандинского — 600 м (Казахстан), Нижнерейнско-Вестфальского (ФРН) — 850 м [8].
На основе приведенного сравнения можно констатировать, что проблемы пост развития угольных
регионов Украины являются достаточно острыми. И
их решение усугубляется отсутствием в государстве
специальной научно обоснованной региональной политики и достаточного объема финансовых средств,
направляемых на реализацию различных проектов по
выведению этих территорий из состояния депрессии.
При этом остро возникает вопрос о научной базе расЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012
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ния территории. С одной стороны — это постоянный
источник колоссальных всё возрастающих затрат, но
с другой стороны — это ресурс для получения дополнительной энергии путем использования технологии тепловых насосов, создания специальных экранов для отбора тепла недр, технологии эксплуатации
газогидротермальных месторождений в нарушенном
массиве геологических структур. Обычно в пределах шахтного поля закрытой шахты находятся миллионы тонн вскрытых запасов угля. Для экономики региона это значительные потери, вследствие не полного использования ресурсного потенциала шахты. Так,
по оценкам экспертов запасы угля на шахтах Луганской области, которые переданы на ликвидацию, составляют 1140868 тыс. тонн. При средней цене за такой уголь в 100 у. е. за тонну, можно рассчитать, что
потери доходов составляют 114,086 млрд. у. е. [10].
Восстановить эти экономические потери можно при
использовании технологий подземной газификации,
которые позволяют превратить оставшиеся запасы в
тепло и совокупность химических компонентов.
Полученное из недр шахт на основе указанных
технологий тепло может быть передано на поверхность, где целесообразно расположить производственные комплексы, отвечающие вышеуказанным стратегическим направлениям развития. Водоочистной комплекс может функционировать при шахте, выполняющей функции регулирования гидрогеологической
среды и перекачивающей миллионы тонн воды в год.
В то время как некоторые государства мира страдают
от нехватки питьевой воды и разрабатывают технологии её получения из соленой морской, циркулирующую в шахте воду можно очищать, превращая в дорогостоящий коммерческий ресурс и источник здоровой жизни в угледобывающих регионах. Дополнительные ресурсы воды и энергии создают все необходимые условия строительства на поверхности шахты
крупных аграрных и промышленных комплексов,
малых предприятий в сфере услуг, которые могут автономно отапливаться и обеспечиваться водой. Аграрный комплекс целесообразно позиционировать в рыночной нише по выращиванию экологически чистых
продуктов питания, т.к. тепло и вода в требуемых количествах позволят круглосуточно поддерживать работу специальных теплиц на уровне, достаточном для
роста растений без дополнительных мутагенных добавок. Таким образом, может быть решена проблема
обеспечения продуктами питания регионов, земли которых нарушены горными работами и требуют длительных восстановительных процессов, не говоря об
экономической компоненте таких предприятий. Во всем
мире самой дорогостоящей является именно экологически чистая продукция. Аграрные и промышленные предприятия в зависимости от специфики характера деятельности могут быть расположены не только
на поверхности, но и в подземных выработках. Сотни
километров искусственно созданных пустот могут

имеющихся полезных ископаемых без учета комплекса остальных проблем [11]. Между тем, существующие инженерные технологии использования шахтного
имущественного комплекса, независимо от того действующим, закрытым или же работающим в режиме
гидрорегулятора является предприятие, открывают возможности работы шахты как рентабельного автономного энергогенерирующего комплекса. Таким образом,
шахта может быть трансформирована в источник не
только доходов и рабочих мест, но и энергии — тепловой и электрической [3; 6; 7]. В свою очередь, на основе шахты, функционирующей как энергогенерирующий комплекс, могут быть созданы разнопрофильные „производные” предприятия, „питающиеся” от такой шахты-комплекса.
Таким образом, комплекс разработанных инженерных технологий позволяет выйти на принципиально
новый уровень оценки и использования потенциала
угольного предприятия, переданного на ликвидацию
или действующего в обычном режиме либо режиме
гидрорегулятора. В свою очередь, на этой основе могут быть изменены экономико-правовые концептуальные положения реструктуризации угольной промышленности и стимулирования развития депрессивных
регионов. Этот потенциал шахты складывается из возможностей реализации проектов по отработке остаточных запасов угля, использованию альтернативных источников энергии, созданию новых рентабельных предприятий другого экономического направления, осуществлению постоянного мониторинга техногенного и
биологического состояния территории и обеспечения
оперативного реагирования на любые отклонения от
стратегического направления её реабилитации.
В виду изложенного выше, технологии, применимые в условиях шахты и позволяющие вывести её
на уровень заданной рентабельности, отвечают стратегическим направлениям развития „энергия — чистая вода — натуральные продукты питания — экологическая безопасность”. Эти технологии охватывают
подземное, наземное и воздушное пространство территории вокруг предприятия для обеспечения интегрированного управления развитием. Внедрение каждой отдельной технологии представляет собой отдельный бизнес-проект с определенным объемом инвестиций, сроком окупаемости и уровнем прибыльности. Конечная цель комплекса таких бизнес-проектов
— это преобразование убыточной закрытой или гидрорегулирующей шахты в энергетически автономное
предприятие, на базе которого действуют аграрный,
водоочистной, химический комплексы, а также комплексы коммерческого использования имеющегося
подземного пространства горных выработок.
Рассмотрим возможности технологического решения проблемы post-mining на примере шахты-гидрорегулятора, которая не может быть в принципе закрыта из-за необходимости предотвращения угрозы
затопления соседних работающих шахт и подтопле8
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Особое место в решении проблем post-mining занимают технологии охраны здоровья людей и окружающей среды. Именно они в совокупности с названными выше инженерными технологиями, с необходимыми экономико-правовыми механизмами привнесут
в развитие депрессивных территорий тот элемент устойчивости, о котором говорят, подразумевая устойчивое развитие. А именно — способность системы
потреблять ресурсы (биологические, физические, человеческие) меньшими темпами, чем темпы восстановления этих ресурсов. Прежде всего, это комплекс
методов мониторинга состояния здоровья людей, позволяющий отследить процессы, происходящие в
организме человека на клеточном уровне. Это технологии очистки воздуха от пыли, воды — от тяжелых веществ, что отвечает потребностям водоочистного комплекса, почвы — от засоления, что отвечает
потребностям аграрного комплекса. Это технология
сепарации бытовых отходов и извлечения из них полезных металлосодержащих компонентов с получением вторичного сырья.
Комплекс технологий post-mining, направленный
на решение технических задач, неразрывно связан с
целым рядом других организационно-правовых, социальных и экологических проблем. Однако в существующих программах реструктуризации угольной отрасли такая интеграция не учитывается. Усовершенствования требуют правовые механизмы приватизации шахт. На наш взгляд, привлечение частных инвестиций в отрасль приватизация шахтного фонда Украины только частично снимет финансовую нагрузку
на бюджет по поддержке депрессивных угледобывающих регионов и не решит вопрос их дальнейшего
развития. Во-первых, определенная часть шахт будет
признана экономически бесперспективной, и именно
эти шахты останутся на балансе государства, и будут
требовать дальнейшего пост ликвидационного содержания. Во-вторых, процесс приватизации может затянуться так же, как и процесс закрытия. В-третьих,
новые механизмы социальной и экологической ответственности собственника за состояние территории и
уровень жизни населения не отработанны, а согласно
существующим механизмам ответственность за депрессивную территорию после закрытия частной шахты ложится на государство. Опираясь на опыт создания специальных post-mining организаций в государствах мира, следует отметить такой организационный
недостаток, как отсутствие в Украине аналогичного
единого координационного центра. Между тем, важной функцией управления развитием депрессивных
территорий является согласование и объединение целей и средств их достижения в экономической, технологической, социальной и экологической плоскости. Это может быть учтено в программах развития
угольной отрасли и государства в целом путем построения специальных прогнозных экономико-математических моделей доходов и затрат от приведенных

быть переоборудованы под складские помещения разного назначения, погреба, грибные фермы. Каждый
год в Украине возникает вопрос о несоответствии
объема урожаев сельскохозяйственной продукции
имеющимся возможностям хранилищ. При правильной организации процессов, на базе ряда убыточных
закрытых шахт мог бы быть организован крупный
логистический торговый центр. Совокупность близко
расположенных шахт потенциально является предметом рассмотрения с точки зрения подземной урбанистики. Также в подземных горных выработках могут
быть размещены собственно станции по производству
электроэнергии на основе использования приведенных выше альтернативных источников. Технология
подземной газификации угля открывает возможности
не только получения дополнительной энергии, но и
создания на поверхности производственного комплекса по извлечению ценных химических веществ для
химической промышленности. Тысячи тонн пород
отвалов могут служить сырьем для осуществления
рециклинга полезных компонентов, которые содержатся в этих породах. В свою очередь на основе имеющейся сырьевой базы такого рода и с использованием существующих нанотехнологий может быть создано предприятие по созданию новых высокопрочных
строительных материалов. Степная зона, в которой
расположены депрессивные угледобывающие регионы, может служить дополнительным источником солнечной и ветровой энергии при использовании специальных технологий. Таким образом, технологический
комплекс, применяемый на шахтах, может дать ощутимый для территории совокупный эффект в виде альтернативной энергии и снизить, если не преодолеть,
убыточность и финансовую зависимость депрессивного региона в целом за счет снижения затрат на энергоносители и создания новых предприятий. Для этого
необходимо перенаправить средства, идущие сегодня
на бесперспективную ликвидацию шахт с неизвестными последствиями, в сторону инвестиций на комплексное внедрение указанных технологий.
Как видно из вышесказанного, post-mining —
это, прежде всего, сложная система технологий по
использованию дополнительных возможностей шахты и территории в целом. Для качественного управления всеми физическими и биологическими процессами, протекающими в такой геосистеме, для поддержания её устойчивости необходимы технологии геоинформационного космического мониторинга. Комплекс полученных данных „земля — воздух” позволит
вовремя предотвратить негативные явления и получить
информацию о возможностях использования ресурсов территории. Эти технологии применимы как для
промышленных целей (прогнозирование залежей метана, выявления разуплотненных зон и тепловых аномалий), так и для сельскохозяйственных и коммунальных (прогнозирование урожайности, мониторинг состояния водо-, тепло-, газовых коммуникаций).
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подтопления территорий населенных пунктов шахтными водами, при этом разрушаются инженерные сети и
другие коммуникации, возникают угрозы техногенных
аварий. Поднявшийся уровень воды на приусадебных
участках лишает людей возможности вести домашнее
хозяйство и обеспечивать себя продуктами питания. По
оценкам экспертов Донецкой области вода в закрытых
шахтах может увеличить силу сейсмических колебаний в 2 раза [11]. Угрозой для жизни местного населения есть проникновение метана на поверхность и его
накопление в подвалах жилых домов, вследствие чего
происходят ожоги и взрывы. В первую очередь решению экологических проблем будут способствовать технологии геоинформационного мониторинга, которые
обеспечат оперативный контроль за экологическим состоянием региона (горящие терриконы, ловушки метана, оседание поверхности). Технологии мониторинга
здоровья населения позволят вовремя выявить и устранить причины заболеваний. Инженерные технологии
работающих энерго-промышленных-сельскохозяйственных комплексов обусловят экономическую основу решения экологических проблем.
В Украине на государственном уровне существует позиция и понимание необходимости всесторонней
оценки альтернативных возможностей использования
шахты, как градообразующего предприятия, перед её
закрытием. Так, в Постановлении Кабинета Министров
Украины „Об утверждении порядка ликвидации убыточных угледобывающих и углеперерабатывающих
предприятий” указано, что технико-экономическое обоснование закрытия шахт должно содержать не только
информацию о состоянии и качестве запасов угля, но и
о возможности их дальнейшей отработки, предложения по возобновлению горных работ и использованию
горных выработок, строений, конструкций (с учетом
изменения формы собственности на имущество предприятия). Таким образом, этим пунктом фактически
открыты пути для коммерческого использования шахт
частными инвесторами. Вопрос становится о соответственной государственной поддержке на законодательном уровне использования инвестором комплекса инновационных технологий, позволяющих реализовывать
на шахтах, признанных убыточными и подлежащих
закрытию, другие экономически выгодные проекты на
льготных условиях. И снова возникает необходимость
в наличии региональной комплексной политики развития депрессивных угледобывающих регионов, создании единого координационного центра, который бы
интегрировал предложения науки, возможности бизнеса и государственную поддержку. Таким образом,
преодоление депрессивного состояния угледобывающих регионов зависит от выведения на рентабельный
уровень каждой отдельной шахты. И этот процесс, в
свою очередь, имеет исключительно технологическую
основу. В свете политики государственно-частного партнерства и приватизации шахт именно технологический
аспект решения проблемы post-mining становится чрез-

выше бизнес-проектов, реализуемых на основе базовых инженерных инноваций. В этой связи вместе с
программой приватизации шахт может быть предложена конкурсная программа инвестиционных проектов создания разного рода промышленных, химических, аграрных, водоочистных комплексов. Таким образом, инвестор будет вкладывать деньги в извлечение полезных ископаемых не только, как во временный проект, после завершения которого, финансы направляются в другие отрасли, а как в долгосрочный
стратегический план, который продолжает функционировать и приносить доходы даже после отработки
полезных ископаемых. Соответственно для реализации такого масштабного государственного проекта
должен быть создан Post-mining Центр.
Самым угрожающим последствием накопленных
не решенных социальных проблем депрессивных угледобывающих регионов является фактическое разрушение ценного человеческого капитала: потеря для
экономики государства рабочих и специалистов горных профессий, появление атмосферы морального
беспокойства шахтеров и членов их семей. Из-за массового закрытия шахт в 1996 г. рынок труда Украины
был пополнен 35 тысячами безработных горняков, за
каждым из которых стоит семья, оставшаяся без
средств к существованию [12]. Возникает резонансный вопрос трудоустройства уволенных рабочих и
специалистов, что влечет за собой проблемы миграции, массового переселения людей и переквалификации. Немаловажным фактором развития региональной
депрессии является отсутствие перспектив получения
рабочего места у молодежи, которая покидает регион
в поисках работы. Во время ликвидации шахт разрушается социальная инфраструктура: закрываются дошкольные учреждения и школы, ухудшается медицинское обслуживание населения, выходят из строя водоканалы, отопительные котельные, тепловые сети, требуют ремонта автомобильные дороги. Чрезвычайно
острой остается проблема утилизации бытовых отходов. Решение этих вопросов является следствием
обеспечения экономического роста территории. Работающие промышленные комплексы на базе шахт позволят сохранить рабочие места, дать толчок к развитию предпринимательской инициативы, повысить заинтересованность у молодежи оставаться в родном
городе, наладить социальную инфраструктуру.
Экологические проблемы post-mining состоят в
резком ухудшении здоровья людей из-за нарушенного
экологического баланса, который, в свою очередь,
вызывает мутационные изменения на клеточном уровне. Загрязнение атмосферы, воды и почв вредными
химическими веществами во многом происходит изза постоянного горения породных отвалов, складирования отходов с техногенно-усиленной радиоактивностью. Гектары подработанной „лунной” поверхности
требуют рекультивации и озеленения. Санитарно-эпидемиологическая ситуация осложняется проблемами
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вычайно актуальным для частных инвесторов, т.к. позволяет увидеть инвестиционную перспективу собственного бизнеса в угольной отрасли и уже сегодня принять меры по максимизации прибыли и снижению рисков в будущем.
Выводы. 1. Комплекс социальных, экономических, технологических, правовых проблем развития
угледобывающих регионов Украины можно объединить ёмким термином „post-mining”. 2. Для стимулирования роста таких регионов необходима комплексная post-mining концепция, которая бы позволила сбалансировать интересы государства, общества и частного инвестора с учетом всех существующих достижений науки по данной теме в различных областях
знаний. 3. С организационной точки зрения концепция развития угледобывающих регионов может быть
реализована такой специально созданной структурой,
как Post-mining Центр.
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Дорофиенко В. В., Пашкевич М. С. Концепция „post-mining” как основа политики развития
угледобывающих регионов Украины
В статье рассмотрена проблема развития регионов с нарушенным из-за горных работ экономическим, социальным и экологическим балансом на примере угольной отрасли Украины. Обоснована необходимость разработки специальной комплексной региональной политики post — mining в отношении горнодобывающих территорий. Проанализирован комплекс проблем угольных шахт Донбасса, влияющих
на развитие региона.
Ключевые слова: угольная отрасль, депрессивный регион, пост горное дело
Dorofienko V. V., Pashkevich M. S. The postmining conception as a basis of development policy
for mining regions of Ukraine
The problem of development of regions with broken
economic, social and ecological balance due to mining
operations on the example of Ukrainian coal industry is
observed. The need of integrated special regional policy
in the field of mining regions development is grounded.
Problems of Donbas’s mines that influence regional
development are analyzed.
Key words: coal industry, depressive region, post
mining.
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СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ В 2006 — 2010 рр.
Одним з перспективних напрямків створення
конкурентно-ринкового середовища, що сприяє формуванню змішаної економіки в Україні, є розвиток
малого підприємництва. Найважливішим компонентом
такої економічної системи є існування та взаємодія багатьох підприємств різних розмірів (великих, середніх
та малих) за оптимального їх співвідношення.
Найбільш динамічним елементом у структурі народного господарства є мале підприємництво.
В умовах формування змішаної економіки ринкового типу, інституціональних змін в економіці України, радикальних змін у відношеннях власності проблема становлення та розвитку малого підприємництва набуває важливого значення [1, с. 5].
Актуальність дослідження проблем становлення
та розвитку малого підприємництва підсилюється також і тим, що досить повільні темпи й суперечливість
просування України шляхом ринкових перетворень
значною мірою обумовлені саме недооцінкою ролі та
значення малого підприємництва як головного елементу
змішаної економіки.
Означеним проблемам досить багато уваги приділяли спеціалісти України: В. І. Ляшенко [1],
Л. І. Воротіна [2], М. Ю. Ануфрієв [2], О. Г. Кошелєва [3], Г. Ф. Толмачова [3], А. В. Кучеров [3],
З. С. Варналій [4] та інші. Розглянуто окремі питання
кожним, а в сукупності стану розвитку, у динаміці увага майже не приділяли.
Мета статті — аналіз основних показників, що
характеризують особливості розвитку підприємств
малого бізнесу Донецького регіону за період 2006 —
2010 рр.
У процесі аналізу використані відомості по малих підприємствах, які за даними Реєстру статистичних одиниць визначено економічно активними (мають
найманих працівників та/або здійснюють реалізацію
продукції, робіт, послуг), за винятком фермерських
господарств з кількістю зайнятих до 50 осіб, банків та
бюджетних установ.

Відповідно до Закону України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємницької діяльності” від 18.09.2008 №523VІ малими (незалежно від форм власності) визначаються
підприємства, у яких середня кількість працюючих за
звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за
цей же період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.
За 2006 — 2009 роки дані наведено з урахуванням
зміни підприємствами основного виду діяльності, за 2010
рік — без урахування цих особливостей [5 — 7].
Основні показники діяльності малих підприємств
за 2006 — 2010 роки для аналізу та визначення особливостей їх функціонування наведені в таблиці 1 [7, с. 3].
Аналізуючи показники діяльності малих
підприємств за 2010 рік можна відзначити що вони
значно не поліпшилися.
У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення Донецької області припадало 47 підприємств
малого бізнесу, що на 15% менше, ніж в 2009 році та
на 23%, ніж в 2006 році (рис.1).
Розвиток малого бізнесу Донецької області має
чітку територіальну диференціацію. Донецьк та інші
великі міста області мають кращі умови для розвитку
малого бізнесу. Тому, як і раніше, три чверті малих
підприємств зосереджені в п’яти великих містах: Донецьку (48,8%), Маріуполі (11,7%), Макіївці (6,6%),
Краматорську (4,4%) і Горлівці (4,1%) (табл. 1). В
останніх містах та районах області функціонують 24.4%
малих підприємств.
Вагома частина всіх малих підприємств припадає на Донецьк. Це обумовлено, насамперед, більш
вигідними можливостями створення, ведення діяльності та розвитку малого підприємництва. Кількість
малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення Донецька в 2010 році склала 105
підприємств, що в 2,2 раза більше аналогічного показника в цілому по Донецькій області (47) і продовжує бути найвищою серед міст та районів області. Але
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Таблиця 1
Основні показники діяльності малих підприємств Донецької області за 2006 — 2010 рр.
2006
Кількість малих підприємств на
10000 осіб фактичного населення,
одиниць
Кількість зайнятих працівників, осіб
Кількість найманих працівників,
осіб
Частка найманих працівників малих
підприємств у загальній кількості
працюючих на підприємствах –
суб’єктах
підприємницької
діяльності, %
Середньомісячна заробітна плата
найманих працівників (штатних та
позаштатних), грн.
Обсяг
реалізованої продукції
(робіт, послуг), млн. грн.
Частка
продукції
малих
підприємств у загальному обсязі
реалізованої
продукції
(робіт,
послуг), %
Фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування, млн.
грн.

2007

2008

2009

2010

61

63

54

55

47

173843

170751

171138

161465

154958

171607

168592

169265

159351

152875

15,6

15,6

16,1

16,9

16,7

644,63

824,93

1090,60

1170,20

1280,99

29817,4

35448,1

41298,8

36357,3

38077,1

11,3

10,9

10,0

10,7

7,6

1194,0

1238,6

1052,6

-239,6

-737,6
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Рис. 1. Кількість малих підприємств на 10 тисяч фактичного населення Донецької області в 2006 — 2010 рр.

цей показник значно менше, ніж в 2006 — 130 ( 81%),
2007 — (76%) та 2008 і 2009 — (84%) (табл. 2).
Кількість підприємств малого бізнесу на 10 тисяч осіб фактчного населення міста Маріуполя склала 50 одиниць (у 2009 р. — 53). Це другий показник
по області за 2010 рік. Але в порівнянні з попередніми
роками спостерігаємо зниження: з 2006 — 67,6%,
2007 — 64%, 2008 та 2009 — 92,6%.
Макіївка за показником кількості малих
підприємств на 10 тис. осіб фактичного населення (35
одиниць) посідає 9 місце серед міст області (у 2009 р.
— 10). За останні 5 років цей показник знизився не
суттєво: у порівнянні з 2006 р. — на 3%, а з 2007 —
2009 рр. майже на 10%.
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За кількістю малих підприємств на 10 тис. осіб
фактичного населення (46 одиниць) Краматорськ перемістився з третього на четверте місце в області. Але спостерігаємо значне відхилення від попередніх років: від
2006 р. — 26%, від 2008 — 2009 рр. на 18% та 13,2%.
У Горлівці кількість малих підприємств на 10 тис.
осіб фактичного населення склала 30 одиниць. За цим
показником Горлівка залишається на 11 місці. У порівнянні з 2006 р. цей показник становить 77,4%, а
2008 — 2009 рр. 88%.
У 2010 р. у порівнянні з попереднім роком
кількість зайнятих у сфері малого бізнесу (включаючи штатних, позаштатних працівників, власників, засновників підприємства та членів їх сімей) зменшилась
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на 6507 осіб та становить 154958, кількість найманих
(штатних та позаштатних працівників) також зменшилася на 6476 осіб та становить 152875. Це 16,7% від
загальної кількості працюючих на підприємствах —
суб’єктах підприємницької діяльності області та 5,7%
усього населення області працездатного віку. Кількість
зайнятих та найманих у сфері малого бізнесу в 2010
році становить тільки 89,1% зайнятих в 2007 році.
Розподіл загальної кількості працюючих у сфері
малого бізнесу за містами та районами області з роками суттєво не змінюється. Це підтверджується показниками по 5 містах, у яких зосереджено три чверті
малих підприємств. Розподіл кількості найманих працівників на малих підприємствах у 2007 — 2010 рр.
подано в таблиці 3, він свідчить про те, що в Донецьку працює 46,8% найманих працівників області. На
підприємствах Маріуполя — 10,8%, Макіївки — 6,4%,
Горлівки — 4,8%, Краматорська — 4,2%. У сумі це
становить 73% зайнятих на підприємствах малого
бізнесу області.
Відомості таблиці 3 свідчать про темпи зниження
чисельності зайнятих в малому бізнесі області, тобто
існують причини, які не стимулюють ефективну
діяльність цього сектору економіки.
У цілому по області кількість найманих працівників у 2010 р. становить 90,7% кількості найманих
працівників 2007 р. Аналогічно: по Донецьку — 91,5%,
по Маріуполю — 88,8%, по Макіївці — 95,3%, по
Краматорську — 82,7%, по Горлівці — 95,4%.
Одним із важливих аспектів розвитку малого
підприємництва в економіці області є рівень доходів
осіб, зайнятих у малому бізнесі.
У 2010 р. середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу області зросла в порівнянні з
2009 р. на 9,5% (у 2009 р. — на 7,3%) та склала
1280,99 грн. (рис. 2), а в порівнянні з 2006 р. — майже в 2 рази, аналогічна ситуація в п’яти провідних
містах області. Вона залишається вдвічи меншою, ніж
середня заробітна плата працівників підприємницьких
структур області.

Таблиця 2
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тисяч
фактичного населення [5, 6] по містах області
2006

2008

2009

2010

Область

61

63

54

55

47

Донецьк

130

138

125

126

105

Маріуполь

74

78

54

53

50

Макіівка

36

39

38

39

35

Краматорськ

62

61

56

53

46

Горлівка

42

36

34

34

30

Таблиця 3
Розподіл кількості найманих працівників на малих
підприємствах в 2007 — 2010 рр.
2007

2008

2009

2010

Область

168592

169265

159351

152875

Донецьк

78219

79395

74619

71573

Маріуполь

18588

17768

16392

16515

Макіївка

10216

11326

10266

9738

Краматорськ

7734

7599

7133

6398

Горлівка

7724

7929

7205

7370

Серед 45 міст та районів регіону в 30-ти середньомісячна заробітна плата в малому бізнесі нижча,
ніж в цілому в області.
Найвищий рівень заробітної плати в 2010 р. встановлено на малих підприємствах Дебальцевого —
1819,36 грн., Добропільського району — 1509,72 грн.,
Красноармійського району — 1480,98 грн., Новогродівки — 1477,72 грн., Добропілля — 1454,10 грн.,
Костянтинівського району — 1383,61 грн., Донецька
— 1353,94 грн. Найнижча заробітна плата спостерігалась на малих підприємствах Ясинуватої — 997,34
грн., Жданівки — 999,55 грн., Вугледара — 1002,19
грн., Шахтарського району — 1029,72 грн.

1500

1170,20

1280,99

1090,60

1200
900

2007

824,93
644,63

600
300
0
2006

2007

2008
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Рис. 2. Середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу, гривень
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Таблиця 4
Середньомісячна заробітна плата найманих працівників малого бізнесу за 2006 — 2010 роки
2006

2007

2008

2009

2010

Область

644,63

824,93

1090,60

1170,20

1280,99

Донецк

697,87

894,37

1171,56

1220,91

1353,94

Маріуполь

711,17

886,54

1224,41

1160,23

1300,61

Макіївка

569,54

726,76

914,93

1016,61

1108,95

Краматорськ

589,35

776,57

1036,57

1089,18

1174,90

Горлівка

598,37

714,66

898,53

1113,25

1196,81

Середньомісячну заробітну плату найманих
працівників малого бізнесу по досліджуваних
містах області за 2006 — 2010 рр. відображено в
таблиці 4.
У 2010 р. кількість зайнятих (включаючи штатних, позаштатних працівників, власників, засновників
підприємства та членів їх сімей) працівників на малих
підприємствах Донецька скоротилася на 3101 особу
та склала 72631 особу. Кількість найманих (включаючи штатних та позаштатних) працівників зменшилась
на 3046 осіб та склала 71573. За цим показником Донецьк займає, як і в попередні роки, перше місце серед міст області.
Заробітна плата на малих підприємствах міста
зросла в порівнянні з 2009 р. на 10,9% (у 2009 році
— лише на 4,2%) та склала 1353,94 грн. У рейтингу
міст за цим показником Донецьк займає 4 місце (у
2009 р. — 6).
У Маріуполі кількість працівників на малих
підприємствах зросла: зайнятих та найманих — на 123
особи та склала відповідно 16765 та 16515 осіб. У малому бізнесі працювало 12,2% від загальної кількості
працюючих на підприємствах — суб’єктах підприємницької діяльності міста. Це лише 5,7% населення міста
працездатного віку. За кількістю найманих працівників
малих підприємств у відсотках до кількості наявного
населення Маріуполь посідає 2 місце.
У 2010 р. середньомісячна заробітна плата працівників малого бізнесу міста зросла порівняно з
2009 р. на 12,1% (у 2009 р. зменшилася на 5,2%)
та склала 1300,61 грн. За цим показником Маріуполь перемістився з 13 місця в 2009 р. на 7 місце в
2010 р.
На 533 особи зменшилася кількість зайнятих та на
528 осіб найманих працівників малого підприємництва
міста Макіївки, що склало 9871 та 9738 осіб відповідно. Частка працівників малих підприємств у загальній
кількості працюючих на підприємствах міста становила
17,6%, у кількості мешканців працездатного віку —
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

4%. За кількістю найманих працівників малих
підприємств у відсотках до кількості фактичного населення Макіївка посідає 11 місце (у 2009 р. — 8).
Середньомісячна заробітна плата працівників
малого бізнесу міста збільшилася порівняно з 2009 р.
лише на 9,1% (у 2009 р. — на 11,1%) та становить
1108,95 грн., що зумовило 22 місце в рейтингу міст
області.
У Краматорську на 732 особи скоротилася
кількість зайнятих у малому бізнесі та на 735 осіб —
працюючих на малих підприємствах міста. Загальна
кількість на малих підприємствах міста склала відповідно 6471 та 6398 осіб. Частка працівників малого
бізнесу в загальній кількості всіх працюючих міста становила 18,1%, осіб працездатного віку — 5,3 %. За
кількістю найманих працівників малих підприємств у
відсотках до кількості наявного населення Краматорськ утримує 3 місце.
Середньомісячна заробітна плата працівників
малого бізнесу міста зросла у порівнянні з 2009 р. на
7,9% (у 2009 р. — лише на 5,1%) та склала
1174,90 грн. За цим показником Краматорськ залишається на 17 місці в рейтингу міст області.
На малих підприємствах Горлівки було зайнято 7464 особи, працювало — 7370 осіб. Питома
вага працівників малого бізнесу в загальній
кількості всіх працюючих міста становила 15,6%,
працездатного віку — 4,4%. За кількістю найманих працівників малих підприємств у відсотках до
кількості наявного населення Горлівка посідає 8
місце (у 2009 р. — 9).
Середньомісячна заробітна плата працівників
малого бізнесу порівняно з попереднім роком
збільшилася лише на 7,5% та склала 1196,81 грн.,
що зумовило 16 місце (у 2009 р. — 11) у рейтингу
міст області.
За підсумками 2010 р. підприємствами малого
бізнесу було реалізовано продукції, виконано робіт і
надано послуг на суму 38077,1 млн. грн. Більше, ніж
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три чверті обсягу реалізації становило на п’ять великих міст області: Донецьк, Маріуполь, Макіївку, Горлівку, Краматорськ (табл. 5).
Малими підприємствами Донецька було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 23902,4
млн.грн., або 8% від загального обсягу реалізації міста.
На одного мешканця міста становило 24359 грн. реалізованої продукції (робіт, послуг), це перший результат по області.
Обсяг реалізації міста Маріуполя збільшився на
12,8%, та склав 3419,6 млн. грн., або 6980 грн. на
одного мешканця міста. Це третій результат серед міст
області.
Друге місце за цим показником упродовж двох
років утримує місто Костянтинівна.
У Макіївці підприємствами малого бізнесу було
реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму
2060 млн. грн., обсяг реалізації на одного мешканця
склав 5170 грн., що зумовлює 5 місце серед міст області (у 2009 р. — 7).
Підприємствами Горлівки було реалізовано продукції (робіт, послуг) на суму 1173,6 млн. грн., що на
10,5% більше підсумку 2009 р. На одного мешканця
міста було реалізовано продукції на суму 4147 грн. За
цим показником Горлівка посіла 9 місце серед міст
області (у 2009 р. — 10).
Підприємствами малого бізнесу Краматорська
було реалізовано продукції, виконано робіт і надано
послуг на суму 978 млн. грн., що на 17,7% менше,
ніж у попередньому році. За показником обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) на одного мешканця
(4872 грн.) Краматорськ посунувся з 4 місця на 6.
Малими підприємствами області в 2010 році був
отриманий від’ємний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в розмірі
737,6 млн. грн. При цьому 62,1% малих підприємств
одержали прибутки в сумі 1780,4 млн. грн., а 37,9%
— понесли збитки в розмірі 2518 млн. грн. Від’ємний
фінансовий результат спостерігався в 17 містах та районах області. Зі значним збитком спрацювали суб’єкти малого підприємництва Краматорська
(509,6 млн. грн.), Донецька (240,3 млн. грн.), Горлівки (111,5 млн. грн.), Макіївки (12,5 млн. грн.). Однак, така ситуація склалася не у всіх міст та районів
області. Позитивний фінансовий результат отримали
підприємства
Добропільського
району
(25,6 млн. грн.), Красноармійського району
(14 млн. грн.), Маріуполя (13,3 млн. грн.), Костянтинівського (12,8 млн. грн.) та Першотравневого
(12,3 млн. грн.) районів.
Проведений аналіз показав основні недоліки розвитку цього сектору економіки в Донецькій області за
2006 — 2010 рр.:

Таблиця 5
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) алих
підприємств за 2006 — 2010 роки, млн. грн.
2007

2008

2009

2010

Область

35448,1

41298,8

36357,3

38077,1

Донецьк

22218,1

25540,1

22776,1

23902,4

Маріуполь

3418,1

3710,1

3030,5

3419,6

Макіївка

1962,4

2343,1

2057,9

2060,0

Краматорськ

1280,1

1306,1

1188,6

978,0

Горлівка

915,9

1383,1

1062,3

1173,5

— обсяг реалізованої продукції за період 2006 —
2010 рр. зростає незначними темпами;
— середньомісячна заробітна плата залишається
вдвічі меншою, ніж середня заробітна плата працівників підприємницьких структур області, що не стимулює працівників підприємств малого бізнесу;
— чисельність найманих працівників щорічно
зменшується;
— у порівнянні з 2006 р. кількість малих
підприємств в розрахунку на 10 тисяч осіб фактичного населення області зменшилася в 1,3 рази;
— частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг)
зменшилася в 1,5 рази в порівнянні з 2006 р.
Вирішення цих проблем можливе на державному рівні в разі розробок дійових законодавчих актів
після вивчення причин, що негативно впливають на
розвиток малого підприємництва.
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период. Проанализированы основные показатели, которые описывают развитие этого сектора экономики.
Полученные показатели свидетельствуют о том, что в
регионе еще не создано действенной поддержки их
деятельности, показатели колеблются, чаще всего в
сторону снижения, не проглядывается стойкости в развитии. Показатели проведенного анализа способствовали возможности предложить направления укрепления развития предприятий малого бизнеса.
Ключевые слова: малое предпринимательство,
показатели развития, количество предприятий, численность занятых, объем реализованной продукции, финансовые показатели.

Благодарний О. І., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Стан розвитку малого підприємництва Донецької області в 2006 — 2010 рр.
Авторами проведено дослідження особливостей
розвитку підприємств малого бізнесу за визначений
період. Проаналізовано основні показники, що описують розвиток цього сектору економіки. Одержані
показники свідчать про те, що в регіоні ще не налагоджено дійову підтримку їхньої діяльності, показники коливаються, частіше за все в бік зниження, не
спостерігається стійкості в розвитку. Показники проведеного аналізу сприяли можливості запропонувати
напрямки укріплення розвитку підприємств малого
бізнесу.
Ключові слова: мале підприємництво, показники розвитку, кількість підприємств, чисельність зайнятих, обсяг реалізованої продукції, фінансові показники.

Blagodarniy A. I., Yurina N. A., Skobtsova G. V.
Development of small enterprise of the Donetsk area
Status in 2006 — 2010 years
Authors are conduct research of features of
development of enterprises of small business for certain
period. Basic indexes which describe development of
this sector of economy are analysed . The got indexes
testify that in a region it is not yet adjusted effective
support of their activity, indexes hesitate, more
frequent all sdws decline, not looked to firmness in
development. The indexes of the conducted analysis
were instrumental in possibility to offer directions of
strengthening of development of enterprises of small
business.
Key words: small enterprise, indexes of development,
amount of enterprises, quantity of busy, volume of the
realized products, financial indexes.
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕРЕЖНИХ ПОКАЗНИКІВ
НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР
В НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Постановка проблеми. Перехід світової економіки до інформаційного укладу створює нові вимоги до
структури фірми, підвищуючи динамізм зовнішнього
середовища. У структурі витрат фірми стає досить значною частка транзакційних витрат, тому їхнє зниження стає
стимулом активної інтеграції та дезінтеграції фірм, що
зменшують ступінь невизначеності й розширюють сферу впливу фірми. Основним видом суперництва фірм
на ринку стає конкуренція, заснована на часі. Основними вимогами до організаційної структури фірми в таких
ринкових умовах є орієнтація на найбільш повне врахування вимог зовнішнього середовища. Результатом зміни
вимог зовнішнього середовища до організаційних структур є поширення великої кількості гібридних фірмових
структур, максимально наближених до ринкового механізму, так званих квазіфірм, „симбіотичних”
підприємств — мережних, віртуальних.
Аналіз останніх досліджень. Серед робіт з питань аналізу гнучкої взаємодії економічних структур
необхідно виділити дослідження ефективності мереж
на основі співставлення інтенсивних і ефективних взаємодій [1]; кількісний аналіз агентів і принципалів на
різних рівнях організаційної структури [2]; оцінки впливу рівномірності зв’язків на ефективність мережі [3];
визначення рівня автономії елементів, достатності
функцій і безвідмовності роботи системи [4], оцінки
ієрархічності економічної мережі [5, 6].
Метою статті є узагальнення і конкретизація емпіричного матеріалу для перевірки гіпотези про регресійну залежність внутрішньофірмової інституційної
структури на результати діяльності фірми в нестабільних ринкових умовах.
Виклад основного матеріалу. Основним
інструментом аналізу фірми з погляду гнучкості її інституційної структури є теорія графів, що вивчає мережі
у вигляді множини вершин (актори, групи), з’єднаних ребрами (зв’язки й відносини). Теореми про властивості графів дозволяють якісно й кількісно охарактеризувати властивості економічних структур. Для дослідження мережної гнучкості економічної структури її
необхідно представити у вигляді графа:
G = {X, U},
(1)
де X — множина вершин (|Х|=n), що відповідає
множині структурних елементів;

U — множина ребер (|U| = m), що відповідає
множині зв’язків між структурними елементами фірми
(контрактів).
Для опису графу G використовується матриця
суміжності [7, с. 178], що має вигляд А = ||аіj||, де аіj
— елементи матриці суміжності, визначені в такий
спосіб:

aijj = 


1 − якщо

зв’ язок

між елементами і

та

0 − якщо

зв’ язок

між елементами і

та

j існує ;

j відсутній ,

(2)

Далі визначаються показники зв’язаності,
щільності, центральності, структурної надмірності й
компактності, а також характеристики окремих елементів графа (ранг, престижність, центральність) [8].
Графоаналітичні характеристики, економічний
зміст, формули розрахунку та вплив даних показників
на рівень гнучкості організації представлений в табл. 1.
Правила формування гнучкості організаційної структури пов’язані з оптимізацією відповідних показників
в залежності від сили та напряму їхнього впливу.
Ранг елементу структури визначає силу його
зв’язку з іншими елементами:
n

∑ aij

ri = ni =1n

∑∑ aij

,

(3)

i =1 j =1

Чим вищий ранг елемента, тим сильніше він пов’язаний з іншими елементами й тим більш важкими будуть наслідки при втраті якості його функціонування.
Зв’язаність структури [7, с. 27] означає
відсутність обривів і висячих елементів та перевіряється
умовою:
n

12

n

∑ ∑ a ij ≥ n − 1 ,

(4)

i =1 j =1

Права частина нерівності визначає необхідне
мінімальне число зв’язків у структурі графа, що
містить n вершин.
Щільність структури визначає ступінь наближеності графу до повного, у якому кожний елемент
з’єднаний з кожним:
18
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Таблиця 1
Показники, що визначають гнучкість організаційної структури

Назва
показника
1. Зв'язаність

2. Щільність

3.Структурна
надмірність

4.Структурна
компактність

5.Центральність

Характеристика
показника
Граф називається
зв'язаним, якщо
для будь-яких
його вершин
існує шлях, що їх
з'єднує

Економічний
зміст
Можливість
встановлення
зв'язку з будьяким агентом

Ступінь
наближеності
графу до
повного, у якому
кожний елемент
з'єднаний з
кожним
Оцінка
перевищення
загального числа
зв'язків над
мінімально
необхідним

Можливість
встановлення
прямого зв'язку з
будь-яким
агентом

Оцінка загальної
структурної
близькості
елементів між
собою

Оцінка
надійності
існуючих
зв'язків і часових
затримок при
обміні
інформацією

Оцінка
максимальної
кількості зв'язків
одного елемента

Формула розрахунку

S =1 2

n m

∑∑ aij − (n −1)
i =1 j =1

Економічність,
можливість
функціонування
за умов відмови
окремих
елементів

Оцінка вимог до
пропускної
здатності
центрального
агента

D=

2m
n(n − 1)

R=

m
-1
( n − 1)

Q
−1
Q min
де: Q min = n*(n – 1)
Q отн =
n

m

Q = ∑∑ d ij
i =1 j =1

δ=

(n − 1) ⋅ (2Zmax − n)
(n − 2) ⋅ Zmax

де:
Q2

Z max =
2⋅

m

∑ dij max
j =1

D=

2m
,
n(n − 1)

тобто мінімальна кількість зв’язків, що з’єднують елементи і й j.
Однак для кількісної оцінки структурної компактності й можливості об’єктивного порівняння різних
організаційних структур, частіше використовують
відносний показник:

(5)

Структурна компактність [9] відображає загальну близькість елементів між собою:
n

m

Q = ∑∑ d ij ,
i =1 j =1

i≠ j

,

(6)

Qвідн =

де dіj — відстань від елемента і до елемента j,
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Вплив на гнучкість
організації
Прямо
пропорційний —
чим вище
зв'язаність, тим
більше
альтернатив може
бути
запропоновано й
реалізовано
Прямо
пропорційний —
наявність прямих
зв'язків збільшує
кількість
реалізованих
альтернатив
Обернено
пропорційний —
зростання
показника знижує
ефективність
реалізації
альтернатив
Прямо
пропорційний —
зростання
показника
збільшує
ефективність
реалізації
альтернатив
Обернено
пропорційний — з
ростом показника
зменшується
кількість агентів,
здатних
реалізувати
альтернативи
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-1 ,
Qmin

(7)
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де Qmin = n(n — 1) — мінімальне значення компактності для структури типу „повний граф” [9].
Оцінка структурної надмірності [9] відбиває перевищення загального числа зв’язків над мінімально
необхідним:

сових результатів”) до чистого прибутку підприємства (рядок 220 форми №3 „Звіт про фінансових
результатів”):

Вк
*100% ,
(12)
Пб
де Вк — адміністративні витрати;
Пб — чистий прибуток фірми.
Так, для шахти „Дуванна” цей показник у 2004 р.
склав:
Епр =

m
−1,
(8)
n −1
де m — множина ребер графа (1/2 кількості
зв’язків у матриці суміжності):
R=

n

m

m = 1 / 2∑∑ aij ,
i =1 j =1

Епр =

(9)

Q2
2⋅

m

,

(10)

∑ d ij
j =1

D=

Ступінь центральності в структурі в цілому може
бути охарактеризована індексом центральності [9]:
( n − 1) ⋅ ( 2Z max − n)
δ=
,
( n − 2) ⋅ Z max

(13)

Граф, що відображає структуру інституціональних угод шахти „Дуванна” в 2004 р. подана на рис.1.
Кількість його вершин дорівнює кількості агентів
фірми, що визначають її економічну поведінку. Ребра
графа визначають зв’язки між даними агентами (m =
35). З метою аналізу побудованого графу, складаємо
матрицю суміжності та визначаються ранги кожного
елемента (табл. 2). Перевірка зв’язаності елементів
шахти „Дуванна” визначила граф як зв’язаний, так як
виконується умова (4):
(14)
1 2 ⋅ 70 ≥ 36 − 1 ,
Щільність структури шахти „Дуванна” згідно (5)
складає:

Подана характеристика є непрямою оцінкою економічності й надійності досліджуваної структури й
визначає принципову можливість функціонування й
збереження зв’язків системи при відмові деяких її
елементів. Система з більшою надмірністю потенційно більш надійна, але менш економічна.
Для характеристики ступеню централізації системи використовується показник центральності структурного елементу, який визначає ступінь віддаленості
і-го елемента від інших елементів структури:
Zi =

1384тис.грн.
* 100% = 3,85% ,
35910тис.грн.

2 * 35
= 0,056 ,
36(36 − 1)

(15)

Подана структура є досить віддаленою від повного графа.
Оцінка структурної надмірності за формулою (7)
представленого графа мінімальна:
R = 35 / (36 — 1) — 1 = 0,
(16)
Для визначення загальної структурної компактності будуємо матрицю відстаней D = || dij || (табл. 3).
Максимальне значення dij, що дорівнює 6 визначає
діаметр графу. Згідно з формулою (6) розраховуємо
показник відносної структурної компактності:
Qmin = 36 • (36 — 1) = 1260;
(17)
Qвідн = 4373 / 1260 — 1 = 2,47.
(18)
Цей показник характеризує шахту „Дуванна” як
економічну структуру середньої надійності. Зі
збільшенням Qвідн збільшуються середні часові затримки при обміні інформацією між підрозділами, що спричиняє зниження загальної надійності.
Найбільшу кількість зв’язків має перший елемент
— директор шахти оскільки значення показника центральності елемента, розраховане за формулою (9)
складає:
Zmax = 4373/ (2 • 68) = 32.
(19)
Структура в цілому має підвищений рівень центральності, так як його значення, згідно з (11) дорівнює:

(11)

Значення ступеню центральності перебуває в діапазоні 1≥δ≥0 і для структур з рівномірним розподілом зв’язків, і для структур, що мають максимальний
ступінь централізації.
Гіпотеза впливу розглянутої системи показників
на гнучкість і ефективність роботи економічної організаційної структури може бути протестована на прикладі підприємств вугледобувної промисловості України протягом 2003 — 2008 рр. У результаті збору
статистичних даних у ході нашого дослідження було
сформовано вибірку мережевих показників
підприємств, що входять до складу відкритого акціонерного товариства „Краснодонвугілля”, зокрема
шахти „Молодогвардійська”, „Оріхівська”, „Дуванна”,
„Самсонівська-Західна”, імені Н. П. Баракова, шахтоуправління імені 50-річчя СРСР.
В якості критерію ефективності економічної
поведінки підприємств ВАТ „Краснодонвугілля”
використано показник відношення адміністративних витрат (рядок 70 форми №3 „Звіт про фінан20
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Рис. 1. Структурний граф шахти „Дуванна”
δ =

(36 − 1) ⋅ ( 2 ⋅ 32 − 36)
= 0,9 ,
(36 − 2) ⋅ 32

валість затримок при обміні інформацією та пропускна здатність центрального агента. Меншою мірою гнучка поведінка фірми забезпечується можливостями
встановлення прямого чи опосередкованого зв’язку
з будь-яким агентом економічної структури, також
економічність та можливість функціонування за умов
відмови окремих елементів.
Коефіцієнт детермінації вимірює частку мінливості
ефективності, яка може бути пояснена різницею параметрів організаційної структури, на рівні 0,44 — 0,61
(лінійна кореляція підтверджується).
Іншими словами, параметри економічної структури пояснюють 44 — 61% мінливості ефективності
економічної поведінки фірми. У результаті коригування даного показника з урахуванням ступенів свободи отримані значення 0,42 — 0,59. Велике значення F-критерію (21,82 — 44,24) дозволяє відхилити
гіпотезу про те, що регресійна залежність між мережевими параметрами організаційної структури і ефективністю її функціонування в нестабільних умовах
незначуща.
Висновки. Результати регресійного аналізу дозволяють зробити висновок про те, що за однакової
специфічності об’єкту керування й нестабільних характеристик зовнішнього середовища, рівень гнучкості економічної організаційної структури прямо пропорційно впливає на ефективність економічної поведінки фірми. Враховуючи постійне нелінійне зростан-

(20)

Високе значення міри центральності висуває високі вимоги до пропускної спроможності центру (елемент 1)
Вибірка із тридцяти спостережень мережевих
показників підприємств ВАТ „Краснодонвугілля”, розрахованих аналогічно, подана в табл. 4.
За результатами спостережень було оцінено
ступінь залежності ефективності керування вуглевидобувними підприємствами від показників зв’язаності,
щільності, надмірності, компактності й центральності
їхньої організаційної структури.
Для аналізу залежності ефективності економічної поведінки від мережних показників організаційних структур ВАТ „Краснодонвугілля” за допомогою
пакета „Регресія” додатка Microsoft Excel були розраховані коефіцієнти кореляції, детермінації, F-критерію
(табл. 5).
Згідно з даними табл. 5, найбільш сильно корелюють із ефективністю діяльності центральних агентів
фірми показники компактності й центральності. Розрахований коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0,66 —
0,78 свідчить про вагому залежність між ефективністю й зв’язаністю, щільністю й надмірністю. Іншими
словами, найбільше на гнучкість і, відповідно ефективність в нестабільних умовах, впливає надійність
зв’язків між агентами економічної структури, триЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012
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Таблиця 4
Емпіричні дані мережевих параметрів ОАО „Краснодонвугілля”1

Ефективність
3,85
5,92
12,50
4,31
5,55
1,75
1,94
3,86
3,45
3,39
-2,37
5,42
3,70
5,67
4,32
17,77
-0,95
-14,62
-6,19
4,33
4,48
5,02
3,10
-0,58
0,39
5,33
5,33
-9,84
-9,67
5,47

Зв’язаність
0,00
1,67
1,86
1,61
1,38
0,20
0,92
0,79
1,61
1,33
0,35
1,84
0,82
1,20
1,46
1,82
0,89
0,36
0,87
1,46
1,45
1,25
1,33
0,22
0,59
1,47
1,81
0,01
0,06
1,91

Щільність
0,06
0,14
0,18
0,16
0,13
0,08
0,13
0,11
0,10
0,12
0,07
0,14
0,15
0,14
0,13
0,18
0,07
0,05
0,07
0,10
0,12
0,10
0,13
0,08
0,14
0,15
0,16
0,09
0,07
0,13

Надмірність
0,00
0,09
0,00
0,09
0,11
0,11
0,20
0,12
0,22
0,10
0,19
0,06
0,19
0,07
0,15
0,00
0,30
0,27
0,28
0,11
0,24
0,07
0,20
0,20
0,17
0,15
0,17
0,24
0,19
0,04

Компактність
2,47
3,32
3,21
2,70
3,38
2,52
2,32
2,40
1,93
2,21
2,11
2,93
2,24
3,40
2,87
3,02
1,87
1,23
1,55
2,52
2,94
3,02
2,20
1,79
1,87
2,58
3,28
1,93
1,55
3,31

Центральність
0,90
0,75
0,69
0,81
0,77
0,85
0,84
0,76
0,84
0,83
0,88
0,79
0,82
0,76
0,80
0,78
0,87
0,97
0,87
0,84
0,84
0,81
0,83
0,73
0,86
0,76
0,75
0,86
0,85
0,69
Таблиця 5

Результати регресійного аналізу

Параметри структури
Зв’язаність

Щільність

Надмірність

Компактність

Центральність

Коефіцієнт кореляції

0,72

0,76

0,71

0,78

0,66

Коефіцієнт детермінації

0,51

0,58

0,52

0,61

0,44

Коефіцієнт детермінації з
урахуванням ступенів свободи

0,50

0,57

0,50

0,59

0,42

Критерій F

29,70

39,30

29,94

44,24

21,82

Показники
Залежності

1

Розраховано автором за даними звітності ВАТ „Краснодонвугілля” за 2003 — 2008 рр.
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вание организации / Ф. Дж. Гуияр, Дж. Н. Келли. —
М. : Дело, 2000. — 376 с.

ня динамізму ринку, для підтримки необхідної ефективності, вітчизняним фірмам може бути рекомендовано відповідне збільшення ступеня гнучкості інституційної структури фірми.

Кондратьєва Т. В. Статистична оцінка впливу мережних показників на ефективність економічних структур в нестабільних ринкових умовах
У статті досліджено взаємозв’язок мережних
показників економічної структури й ефективності її
діяльності. Доведено роль структури внутрішніх інституційних угод у процесі розвитку фірми в нестабільних умовах.
Ключові слова: гнучка економічна структура,
нестабільні ринкові умови, мережні показники, ефективність, регресійний аналіз.
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влияния сетевых показателей на эффективность
экономических структур в нестабильных рыночных условиях
В статье исследована взаимосвязь сетевых показателей экономической структуры и эффективности ее деятельности. Доказана роль структуры внутренних институциональных соглашений в процессе
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НАДЕЖНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
По отдельным городам и районам Луганской области сокращение протяженности тепловых сетей существенно выше среднего (табл. 2). В Кировске, Первомайске, Ровеньках, Меловском и Лутугинском районах
высокая доля ветхих и аварийных сетей показывает неспособность собственников осуществить их обновление, что приведет к последующему сокращению протяженности сетей. Последнее означает, что ещё часть потребителей потеряет доступ к централизованному теплоснабжению, а предприятия-поставщики сократят объём
производства и ухудшат своё экономическое состояние.
Сокращение протяженности сетей происходит за
счёт вывода из эксплуатации наиболее изношенных,
поскольку теплоснабжающие предприятия не в состоянии их восстановить. Как правило, это приводит к
сокращению потерь тепловой энергии, хотя и не всегда, как это происходит в Кировске, Красном Луче,
Рубежном (табл. 2).
На восстановление только действующих в настоящее время ветхих и аварийных тепловых сетей в Луганской области необходимо не менее 1,1 млрд. грн.
При существующем финансово-экономическом положении предприятий теплоснабжения они не смогут восстановить сети за счет собственных инвестиционных
ресурсов (амортизации и прибыли). По этой же причине предприятия не смогут получить кредиты. Ожидать
прихода частных инвесторов далее бессмысленно. Существенно повышать тарифы, учитывая их и ныне высокий уровень при низких доходах населения нецелесообразно. Изыскать в необходимых объемах средства
в бюджетах всех уровней также не удастся.
Таким образом, даже для стабилизации работы
оставшихся в эксплуатации систем централизованного теплоснабжения изыскать необходимые средства
не представляется возможным при нынешних условиях хозяйствования. Проблема не является только
„Луганской”, она общая практически для всех регионов Украины. В целом по Украине на восстановление
тепловых сетей необходимо не менее 100 млрд. грн.
Но и это только часть проблемы.
Не лучшее состояние и других, не менее важных для жизнеобеспечения городов и населенных
пунктов, инженерных сетей: газо- и электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Да и жилой фонд
требует восстановления.
Ситуация в ЖКХ практически на сегодня сло-

Теплоснабжение является важнейшим условием
жизнеобеспечения в современных урбанизированных
центрах, где возможности индивидуального отопления существенно ограничены. Теплоснабжение, наряду с другими отраслями жилищно-коммунального
хозяйства, является частью социальной инфраструктуры, обеспечивающей развитие человеческого потенциала, определяющей качество жизни населения.
Уже утверждена схема развития системы теплоснабжения г. Луганска на период до 2015 г., разрабатываются схемы теплоснабжения других городов,
ведется работа по созданию Программы оптимизации
теплоснабжения Луганской области. Однако еще не
поздно, оценив создавшееся положение, скорректировать планируемые действия.
До настоящего времени системы централизованного отопления в Луганской области деградируют. Под
деградацией понимаем отключение от централизованного теплоснабжения потребителей, снижение качества услуг на фоне роста их себестоимости и тарифов, усиление рисков масштабных техногенных аварий. Есть основания полагать, что в обозримом будущем не удастся не только обеспечить развитие, но и
просто стабилизировать ситуацию.
В Луганской области только с 2005 г. по 2009 г.
производство тепловой энергии сократилось на 45,2 %,
отпуск населению — на 38,2 %. По отдельным городам и районам области снижение данных показателей
очень значительное (табл. 1). Это означает, что часть
прежних потребителей тепловой энергии перестали её
получать и вынуждены использовать альтернативные
возможности для отопления жилья. Однако при этом
количество котельных увеличилось с 1550 в 2005 г. до
1759 ед. в 2009 г., а количество установленных котлов
возросло на 298 единиц. Это произошло за счет нового строительства, поскольку новым объектам потребовались более надежные источники теплоснабжения.
Суммарная мощность котельных сократилась на 2,2 %,
но использование установленной мощности снизилось
с 20,3 % в 2005 г. до 11,3 % в 2009 г.
Снизилась общая протяженность тепловых сетей
в двухтрубном исчислении на 17,7 %. Доля ветхих и
аварийных тепловых сетей на конец 2009 г. составила
10,9 %. За 2010 г. протяженность тепловых сетей сократилась ещё на 103,5 км, за счет вывода из эксплуатации ветхих и аварийных.
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Таблица 1
Производство и отпуск тепловой энергии населению по некоторым городам и районам Луганской области
тыс. Гкал

2005 г.

Всего по области
Города
Кировск
Красный Луч
Краснодон
Луганск
Первомайск
Рубежное
Районы
Беловодский
Лутугинский
Марковский
Меловский
Новопсковский
Перевальский
Попаснянский
Сватовский
Свердловский
Славяносербский
Станично-Луганский
Старобельский
Троицкий

Производство
2009 г.

2009г
к
2005г,%

Отпуск населению
2005 г.
2009 г.
2009г
к
2005г,%

9067,9

4964,9

54,8

3278,5

2027,5

61,8

47,0
169,4
243,7
1321,6
130,4
973,5

17,5
42,8
61,1
1097,7
92,6
149,7

37,2
25,3
25,1
83,1
71,0
15,4

31,3
88,0
166,2
909,8
75,1
134,9

4,8
4,5
22,7
722,8
60,6
104,4

15,3
5,1
13,7
79,4
80,7
77,4

28,8
103,1
15,9
7,8
20,0
86,0
104,3
35,8
4,4
57,5
31,5
27,0
13,4

9,7
57,5
6,2
1,9
8,0
40,7
33,0
14,4
2,0
14,1
14,9
17,3
4,3

33,7
55,8
39,0
24,4
40,0
47,3
31,6
40,2
45,5
24,5
47,3
64,1
32,1

11,0
68,8
6,0
4,9
6,7
37,3
51,8
11,2
2,7
32,4
15,6
11,0
4,4

0,1
4,7
0,1
–
0,9
1,6
8,1
0,2
–
–
2,3
6,0
0,4

0,9
6,8
1,7
13,4
4,3
15,6
1,8

14,7
54,5
9,1

Составлено и рассчитано:
1. Основні показники роботи комунального комплексу Луганської області за 2005 — 2009 рр.: Стат. зб. /Держкомстат України.
Головне управління статистики в Луганській області. — Луганськ, 2010. — 151 с.

Исследования последствий масштабного лишения потребителей тепловой энергии в городах и поселках Луганской области не проводилось, по крайней мере выявить их не удалось. Официальной информации о последствиях в широком доступе также нет.
По материалам СМИ удалось получить фрагментарную информацию, из которой, однако, ясно, что только небольшая часть пользователей среди населения
сумели обеспечить адекватное решение проблемы
индивидуального отопления. Большая часть населения либо мерзли, либо использовали доступные им
способы обогрева — электрообогреватели, „буржуйки”. Сколько человек подверглось гипотермической
опасности, неизвестно, как и результаты для здоровья
населения. Известно [15], что границей гипотермической опасности для человека является температура воздуха в помещении 140 С.
Ущерб от непредсказуемого отключения теплоснабжения выражается не только в последствиях для
здоровья. Экономический ущерб для потребителей-до-

жилась безысходная, но масштабы и острота проблемы ни обществом, ни органами государственной власти ещё не осознаны. Практически во всех специальных и научных публикациях отмечается обеспокоенность износом основных фондов, но ещё нет понимания того, сто ситуацию уже невозможно контролировать [1 — 13].
Целью статьи является обоснование прагматической концепции стабилизации систем централизованного теплоснабжения в Луганской области.
Итак, в Луганской области уже из-за невозможности стабилизировать положение в централизованном теплоснабжении многие потребители лишились
отопления и горячего водоснабжения. Поскольку такую ситуацию заранее не прогнозировали и не планировали, то потребители остались без теплоснабжения
внезапно, не имея возможности заблаговременно к
такой ситуации подготовиться. Вследствие этого возникла угроза жизнедеятельности людей в период отопительного сезона.
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

27

В. Н. Инякин
Таблица 2
Изменение протяженности и состояние тепловых сетей
Протяженность
тепловых сетей
в двухтрубном
исчислении
2009 г к 2005 г,
%
Города
Кировск
Красный Луч
Первомайск
Ровеньки
Рубежное
Стаханов
Районы
Антрацитовский
Беловодский
Краснодонский
Лутугинский
Марковский
Меловский
Новоайдарский
Сватовский
Славяносербский
Троицкий

Доля сетей в
аварийном и
ветхом состоянии, %

Потери тепловой энергии
в % к произведенной
2005 г.

2009 г.

Протяженность
ветхих и аварийных сетей в
2009 г.,км

52,3
72,4
79,2
83,9
54,8
60,8

45,8
–
41,3
49,1
1,1
1,5

10,9
2,2
3,3
9,5
8,5
8,6

6,9
9,1
8,5
9,5
11,8
7,9

8,2
0,2
20,6
25,9
1,1
1,2

64,2
42,6
38,7
36,6
45,6
15,7
40,4
35,4
40,2
3,0

6,8
–
–
22,1
–
61,5
–
–
2,8
–

–
6,6
–
4,7
5,0
12,8
2,4
7,0
4,0
8,2

–
3,1
–
3,1
–
26,3
2,4
2,1
10,6
–

1,5
–
–
4,5
–
0,8
–
–
0,7
–

Составлено и рассчитано:
1. Основні показники роботи комунального комплексу Луганської області за 2005 — 2009 рр.: Стат. зб. / Держкомстат України.
Головне управління статистики в Луганській області. — Луганськ, 2010. — 151 с.

эксплуатации отдельных частей и объектов теплоснабжения, предупредив потребителей заранее. Это позволит минимизировать потери от прекращения теплоснабжения, а также сохранить в эксплуатации часть систем теплоснабжения.
Техническое и методическое обеспечение для
принятия таких решений есть. Но решающим препятствием являются политические факторы: любой выборный руководитель точно знает, сколько голосов
избирателей он лишится. Проще дождаться естественного окончания жизни предприятия и найти тому
объективные причины. Это именно то, что в настоящее время происходит. Но происходит только потому,
что не работает правоохранительная система.
Между тем запущена правоохранная деятельность
может очень быстро, при наличии политической воли
у высших органов государственной власти. Ущерб
собственности территориальной общины очевиден. За
сохранность этой собственности несут ответственность
должностные лица органов местного самоуправления.
Уголовная ответственность за нанесение вреда имуществу имеется. При сигнале в прокуратуру возбуждается дело против должностных лиц органов местного самоуправления. Это если они не успеют рань-

мохозяйств выражается также в дополнительных расходах на энергоресурсы, на приобретение теплотехнического оборудования. Для территориальной общины
в целом ущерб состоит в потере стоимости имущества,
находившегося в коммунальной собственности.
Социальный ущерб состоит в потере наиболее
малоимущей частью населения нормальных условий
жизнедеятельности из-за отсутствия средств на обеспечение индивидуального теплоснабжения.
Эти потери возможно было минимизировать при
достоверной оценке способности поддерживать системы теплоснабжения в эксплуатации сообразуясь с
финансовыми возможностями. Техническое состояние теплогенерирующего оборудования и инженерных
систем эксплуатационникам известно. Методы определения рисков возникновения аварий в инженерных
сетях также разработаны [14 — 17].
При установлении неизбежности возникновения
многочисленных или масштабных аварий на сетях
теплоснабжения, оценке затрат на их ликвидацию,
оценке затрат на восстановление теплотрасс и определении финансовых возможностей эксплуатирующей
организации с учетом бюджетной поддержки необходимо принять решение о целесообразности вывода из
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В настоящее время нет никакой информации об
объеме использованных предприятиями теплоснабжения в Луганской области инвестиционных ресурсов, источниках их получения, как нет и никакой информации об использовании амортизационных отчислений и прибыли. Поэтому невозможно судить, насколько этих ресурсов было достаточно или недостаточно. Если предприятия используют собственные
инвестиционные ресурсы не по назначению или неэффективно, то оказывать им помощь из других источников не следует, а руководителей нужно наказывать. Нужно также выяснить, почему эта информация так засекречена.
Некоторые данные об использовании прибыли
предприятий теплоснабжения позволяют сделать вывод о том, что не все возможные средства направлялись на инвестиции.
Необходимо тщательно разобраться с причинами многолетней убыточности предприятий теплоснабжения. Расхожая отговорка о том, что тарифы систематически занижались относительно „экономически
обоснованных затрат” недостаточна. Нужно рассмотреть причины роста затрат. Ведь в целом по Украине
темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги на порядок выше темпов роста доходов населения [18], а темпы роста затрат ещё выше.
Кроме этого, себестоимость производства тепловой энергии в Луганской области на протяжении
длительного времени остается одной из наиболее высокой среди регионов Украины. В 2007 г. выше себестоимость была в 6-ти регионах, в 2008 г. — в 10-ти
регионах, в 2011 г. (по состоянию на 01.10.2011 г) —
14-ти регионах из 27.
В 2008 г. средняя себестоимость по Луганской
области была выше средней по Украине на 8,24 грн.,
в 2010 г. — на 13,68 грн., в 2011 г. — на 13,1 грн.
Это влияет и на уровень тарифов, и на уровень
оплаты потребителями за теплоснабжение: в 2011 г.
тарифы для населения были выше только в 4-х регионах Украины.
Средний тариф по Луганской области был выше
среднего по Украине в 2008 г. на 23,2 грн./Гкал, в
2010 г. — на 35,75, в 2011 г. — на 25,62.
В Луганской области велика разница между минимальным и максимальным тарифами для населения: в
2007 г. разница составила 3,41 раза, тогда как в 12-ти
регионах она не более 2,0. В 2008 г. разница составляла
3,66 раза, в 2009 г. — 4,52 раза, тогда как в 21 регионе
менее чем в 3 раза. В 2010 г. разница в тарифах для
населения по предприятиям теплоснабжения Луганской
области составила 7,5 раза, от 74,82 грн./Гкал в ККП
ш. “XIX съезда КПСС” и 153,68 в Луганском КП „Теплокоммунэнерго”, до 561,20 грн./Гкал в КП „Сватовтепло” и 547,13 — в КП „Беловодсктепло”. Возмещение затрат по названным предприятиям составляет соответственно: 69,43 %, 73,8 %, 95,75 % и 100 %. Ми-

ше подать иск на руководителей предприятия теплоснабжения, допустивших безвозвратную порчу имущества территориальной общины.
Но такое развитие событий не согреет население.
Следовательно, необходимо искать реальные возможности стабилизации положения в теплоснабжении, в
первую очередь за счет восстановления наиболее изношенных элементов основных фондов.
Задача-минимум в настоящее время — это не
развитие и модернизация, а недопущение лишения
имеющихся потребителей отопления. Именно отопления, как жизненно важной услуги по жизнеобеспечению. И только после решения данной задачи-минимум стоит вернуться к решению задачи горячего водоснабжения. Это не означает, что нужно прекратить
горячее водоснабжение где оно еще есть. Более того,
предприятия, которые могут за счет собственных
средств обеспечить нормальное воспроизводство систем отопления, могут заниматься и развитием системы горячего водоснабжения. Если же есть проблемы
с обеспечением потребителей тепловой энергией для
отопления, то горячим водоснабжением можно пожертвовать, причем для всех.
Иными словами, необходимо определить реально выполнимый объем работ по восстановлению систем теплоснабжения и объекты где они будут выполняться, а также принять решение по объектам, восстановление которых невозможно в условиях дефицита
инвестиций. К последним следует относить объекты с
максимальным уровнем износа и минимальным числом потребителей. Иными словами, необходимо сократить сферу централизованного теплоснабжения, но
осуществить это планомерно, не допуская хаоса и с
минимальными потерями.
По объектам, восстановление которых признается невозможным, необходимо заранее, с максимальным упреждением предупредить потребителей. Возможно, потребуется помощь малоимущим в приобретении
и монтаже средств индивидуального теплоснабжения.
Перечень объектов, теплоснабжение которых не
удастся обеспечить, будет тем короче, чем больше
инвестиционных ресурсов на восстановление основных фондов удастся изыскать. Инвестиционных ресурсов на нормальное воспроизводство основных
фондов не хватило ранее, но следует определить причины этого и какова их природа — объективная или
субъективная.
Во всех странах, во всех отраслях экономики
предприятия осуществляют воспроизводство основных фондов за счет собственных инвестиционных
ресурсов — амортизационных отчислений и прибыли. При недостатке собственных инвестиционных ресурсов привлекаются заемные средства, но их возврат осуществляется из прибыли. В нормальной экономике не могут годами существовать убыточные
предприятия.
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газа, твердого и жидкого печного бытового топлива
увеличилось на 29,3 %, а сумма субсидий выросла
на 44,4 %.
Однако, прежде чем вновь выстраивать систему
государственной поддержки жилищно-коммунального
хозяйства, необходимо создать систему учета, мониторинга, государственного и общественного контроля за производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности этих предприятий. Основная задача
этой системы — недопущение нерациональных расходов предприятий теплоснабжения, минимизация затрат. Конечная цель — обеспечение рентабельной работы предприятий теплоснабжения, максимальная
мобилизация собственных инвестиционных ресурсов
на восстановление основных фондов.
Организация системной работы по созданию системы учета и контроля за деятельностью предприятий теплоснабжения всех форм собственности по закону и по логике должны обеспечивать.органы местного самоуправления, но под контролем территориальной общины и органов государственной власти.
В настоящее время возможность получения информации о производственно-хозяйственной деятельности предприятий теплоснабжения и её публикация
ограничивается понятием „коммерческая тайна”, защищенная Законом Украины „О государственной статистике”. Но предприятия ЖКХ, в том числе предприятия теплоснабжения предоставляют не частное
благо, а общественное благо [19; 20] следовательно,
общество не может быть лишено жизненно необходимой информации.
Поскольку большая часть предприятий теплоснабжения находятся в коммунальной собственности, то любой член территориальной общины является
совладельцем и имеет право на неограниченный доступ к информации о производственно-хозяйственной
деятельности. Кроме того, предприятия теплоснабжения являются естественными монополистами, то есть,
у них в принципе нет и, не может быть конкурентов,
следовательно, информация о результатах деятельности не может представлять коммерческой тайны.
Однако в настоящее время полностью недоступной является информация: об объемах инвестиционных вложений и источниках их получения; об эффективности использования инвестиционных ресурсов —
как агрегированная по предприятиям теплоснабжения,
так и индивидуализированная по конкретным объектам. В связи с этим, невозможно определить, использовались ли амортизационные отчисления по целевому назначению, как распределялась прибыль.
Непрозрачная экономическая среда создает условия
для бесхозяйственности и злоупотреблений.
Из этого следует, что необходимо внести соответствующие изменения в Закон „О государственной
статистике”.
Правовых полномочий для контроля и регулиро-

нимальный уровень возмещения затрат в ГорТКЭ
г. Красный Луч — 16,29 % при тарифе 194,92 грн./Гкал.
И в этом случае повышение тарифа бессмысленно,
так как за период 2005-2009 гг. отпуск тепловой энергии населению в городе сократился на 95 %. Отпуск
тепловой энергии населению в 2009 г. по сравнению
с 2005 г. сократился в г. Кировске на 84,7 %, в
г. Краснодоне — на 86,3 %, в Беловодском районе
— на 99,1 %, в Сватовском районе — на 98,2 %; полностью прекратился в Меловском, Свердловском и
Славяносербском районах. Население не выдержало
роста тарифов, а предприятия не смогли пережить сокращения объема платежей. Но из этого следует, что
чисто рыночные механизмы не могут обеспечить нормальное функционирование такой важной подсистемы жизнеобеспечения как теплоснабжение — необходима государственная поддержка, особенно в депрессивных старопромышленных регионах.
Как уже отмечалось выше, себестоимость тепловой энергии значительно отличается по предприятиям теплоснабжения. Между тем в себестоимости
тепловой энергии в среднем 60 % составляют затраты
на энергоресурсы — топливо и электроэнергию. При
одинаковой цене природного газа и электроэнергии,
даже с учетом различий к. п. д. различных котлов,
разница себестоимости по газовым котельным объективно не должна быть более чем в 2 раза. То же самое и по угольным котельным. Но фактически себестоимость отличается на значительно большие величины. Следовательно, на себестоимость в значительно
большей степени, чем объективные факторы, оказывают влияние субъективные факторы, в частности,
неспособность и нежелание менеджмента эффективно работать или использование ресурсов в корыстных целях.
Названные субъективные факторы имеют тем
большее значение, чем меньше контролируется деятельность предприятий теплоснабжения обществом и
государством. Результатом этого является рост себестоимости и тарифов, старение основных фондов
вследствие недостаточного внимания к их воспроизводству.
Высокие тарифы ухудшают социально-экономическое положение потребителей, особенно населения.
Именно последнее заставляет органы власти ограничивать рост тарифов, что приводит к убыточности снабжающих предприятий. Но ограничивать необходимо
не столько тарифы, сколько затраты.
Повышение тарифов вызывается ростом затрат
и приводит к росту расходов не только непосредственно потребителей, но и бюджетов всех уровней
— на оплату теплоснабжения бюджетных учреждений и на субсидии малообеспеченному населению.
Только в течение 2010 г. число семей, получающих
субсидии на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг приобретению сжиженного
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вания деятельности предприятий у органов местного
самоуправления достаточно, поскольку большая часть
предприятий находится в коммунальной собственности и уполномоченный представитель собственника
(территориальной общины) не только вправе, но и
обязан обеспечить эффективное её использование и
воспроизводство. При назначении руководителей
предприятий теплоснабжения следует в контрактах
детально прописать его обязанности и ответственность
как за эффективность работы по обеспечению потребителей, так и за воспроизводство основных фондов.
А именно:
— недопущение роста удельных энергозатрат на
производство тепловой энергии и роста потерь при
транспортировке;
— недопущение отключения потребителей;
— сокращение аварийности;
— восстановление ветхих и аварийных сетей;
— обеспечение использования амортизационных
отчислений только по целевому назначению.
Предложенный комплекс мер является необходимым, но не исчерпывающим. Необходима детализация отдельных положений и поиск других средств
воздействия на всех участников процесса.
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Інякін В. М. Дослідження можливостей стабілізації надійності теплопостачання та мінімізації
наслідків техногенних аварій у Луганській області
Встановлено, що в Луганській області триває
деградація систем централізованого теплопостачання,
що виражається в масовому відключенні споживачів
без попередження та пропозиції альтернативних джерел опалення, збільшення протяжності старих та аварійних мереж, зниження якості послуг при зростанні
питомих витрат і тарифів. Стан основних фондів неминуче призведе до нових техногенних аварій і відключень споживачів, оскільки необхідних для відновлення інвестиційних ресурсів в осяжному майбутньому
не передбачається.
Обмежений обсяг інвестиційних ресурсів з усіх
можливих джерел необхідно сконцентрувати на
найбільш важливих об’єктах з максимальним числом споживачів. Інші об’єкти, не забезпечені інвестиційними ресурсами слід завчасно готувати до виведення з експлуатації, мінімізувавши негативні наслідки для споживачів. Необхідно посилити громадський і державний контроль за виробничо-господарською діяльністю підприємств теплопостачання з метою ліквідації збитковості, підвищення рентабельності їхньої роботи, максимальної мобілізації
інвестиційних ресурсів. Також слід посилити кримінальне переслідування за незабезпечення збереження комунальної власності.
Ключові слова: відтворення основних фондів теплопостачання, відновлення інженерних мереж, мінімізація наслідків техногенних аварій, кримінальна відповідальність за шкоду комунальної власності.

ченные инвестиционными ресурсами следует заблаговременно готовить к выводу из эксплуатации, минимизировав негативные последствия для потребителей. Необходимо усилить общественный и государственный контроль за производственно-хозяйственной
деятельностью предприятий теплоснабжения с целью
ликвидации убыточности, повышения рентабельности их работы, максимальной мобилизации инвестиционных ресурсов. Также следует усилить уголовное преследование за необеспечение сохранности
коммунальной собственности.
Ключевые слова: воспроизводство основных
фондов теплоснабжения, восстановление инженерных
сетей, минимизация последствий техногенных аварий,
уголовная ответственность за ущерб коммунальной
собственности.
Inyakin V. N. Investigation of possibilities of
stabilizing the reliability of heat supply and minimize
the consequences of industrial accidents in the
Luhansk region
Found that in the Luhansk region continues
degradation of district heating systems, resulting in a mass
of consumers disconnected without warning and demand
for alternative sources of heating, increasing the length
of the dilapidated and emergency networks, reducing the
quality of services with an increase in unit costs and
tariffs. Status of fixed assets will inevitably lead to new
technological accidents and outages consumers as needed
to restore the investment of resources in the foreseeable
future is not expected.
A limited amount of investment of resources from
all possible sources should concentrate on the most
important sites with a maximum number of
consumers.Other objects that are not secured by
investment resources should be prepared well in
advance to conclusion of the operation, minimizing the
negative consequences for consumers. Necessary to
strengthen the social and political control over the
production and business activities of enterprises in order
to eliminate heat loss, increasing the profitability of their
operation, the maximum mobilization of investment
resources. You should also strengthen the criminal
prosecution for failure to provide safety of communal
property.
Key words: reproduction of fixed assets heat,
restoration of utilities, to minimize the effects of
technological accidents, criminal liability for damage to
municipal property.

Инякин В. Н. Исследование возможностей
стабилизации надёжности теплоснабжения и минимизации последствий техногенных аварий в
Луганской области
Установлено, что в Луганской области продолжается деградация систем централизованного теплоснабжения, что выражается в массовом отключении
потребителей без предупреждения и предложения альтернативных источников отопления, увеличении протяженности ветхих и аварийных сетей, снижении качества услуг при росте удельных затрат и тарифов.
Состояние основных фондов неизбежно приведет к
новым техногенным авариям и отключениям потребителей, поскольку необходимых для восстановления
инвестиционных ресурсов в обозримом будущем не
предвидится.
Ограниченный объём инвестиционных ресурсов
из всех возможных источников необходимо сконцентрировать на наиболее важных объектах с максимальным числом потребителей. Иные объекты, не обеспе-
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ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ ДОНБАСУ
Вступ. Зміна системи економічних відносин, що
відбулася в кризовій економіці, вимагає трансформації
змісту й форм управління промисловими підприємствами на основі використання їх виробничого потенціалу. Тому зараз успішне функціонування
підприємств є неможливим без чіткої організації виробництва і управління на основі факторів і адекватних їм показників ефективності виробництва. Використання таких показників повинне сприяти, і зараз, і в
майбутньому, зростанню економіки підприємства та забезпеченню його фінансової безпеки шляхом випуску конкурентноздатної продукції. Для цього необхіднє
реалізація цілеспрямованих програм щодо відновлення матеріально-технічної та технологічної бази, залученню і підготовці виробничого персоналу необхідної
кваліфікації, а також оптимізації і виробничої, і інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.
Аналіз наукових досліджень. Проблеми підвищення виробничого потенціалу підприємств є важливими в будь-якій галузі. Дослідженням питань економічної безпеки суб’єктів господарювання як найважливішого фактора їхнього перспективного розвитку
приділяли увагу такі відомі учені, як К. Кірієнко [1],
Я. Кваша [2], А. Налівайко [3]. Сучасні негативні тенденції, що проявилися в період трансформації економічної системи, зробили дану проблему ще актуальнішою. Зараз їй приділяють велику увагу на всіх рівнях
ієрархії організаційно-економічної структури: національному, регіональному, галузевому, корпоративному, на рівні окремого підприємства [4; 5; 6]. Але багато питань з проблем підвищення потенціалу підприємства залишаються нерозглянутими й наразі.
Метою статті постав пошук механізмів підвищення виробничого потенціалу промислових підприємств.
Результати дослідження. Матеріальною основою потенціалу підприємства є фінансові ресурси,
відображені в його балансі, а величина сукупного
потенціалу є результатом спільних зусиль з реалізації
його елементів, що залежно від інтересів власників
може бути виражений або потенційним прибутком,
що залишається в розпорядженні підприємства або
його вартістю. Оптимізація структури величини сукупного потенціалу допускає виділення проміжних
рівнів узагальнення потенційних можливостей
підприємства. Нижнім рівнем є виробничий потенціЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ал, який формується як результат використання і взаємодії техніко-технологічного, інформаційного, інфраструктурного, організаційного, кадрового елементів,
а результатом його реалізації постає фактичний і потенційний обсяг виробництва продукції. Сполучною
ланкою між виробничим і загальними інституціональним рівнями виступає ринковий потенціал, який формується як результат прояву можливостей виробництва та активності підприємства, необхідних для задоволення потреб ринку в певному обсязі продукції в
умовах існуючого маркетингового середовища. Результатом реалізації ринкового потенціалу є фактичний і потенційний обсяг продажів.
Управління промисловим підприємством
здійснюється в умовах взаємодії різноманітних
внутрішніх факторів і обставин виробничо-господарської діяльності й умов зовнішнього середовища. Результати цієї взаємодії звичайно не можуть бути точно
визначені чи передвіщені, тому процесу управління
притаманні елементи невизначеності. Звідси перед
підприємствами постає питання самооцінки поточного й прогнозування майбутнього стану з погляду виконання властивих їм виробничих функцій, уживання
заходів захисту цих функцій, тобто, забезпечення безпечного стану виробництва, збереження й відтворення економічних ресурсів — основних фондів, освоєних технологій, професійно підготовленого персоналу — без чого підприємство не має перспективи існування. Система управління підприємством постійно вирішує проблему відтворення економічних ресурсів, остільки правомірно назвати цю діяльність забезпеченням економічної безпеки, спрямованим на захист виробництва від різних погроз зовнішнього та внутрішнього характеру, на прогнозування і попередження
господарських ризиків на основі контролю встановлених індикаторів безпеки.
Структурна модель формування потенціалу
підприємства показує, що потенціал будь-якого рівня
виникає як результат взаємодії ресурсів, що його забезпечують і певних можливостей. Модель формування потенціалу підприємства згідно з положеннями роботи [7] може мати такий вигляд як на рис. 1.
У загальній постановці елементами виробничого
потенціалу підприємства можна вважати всі ресурси,
що певним чином пов’язані з функціонуванням і роз33
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Сукупний потенціал

Макрорівень

1 Інвестиційна діяльність
2 Господарська діяльність
3 Взаємодія з постачальниками й покупцями

Ринковий потенціал
1 Сегментація ринку та оточуюче середовище

Господарський
рівень

2 Платоспроможність покупців
3 Можливість збільшення виробництва

Виробничий потенціал

Виробничий рівень

1 Техніка-технологічна складова
2 Гірничо-геологічні умови видобутку
3 Обсяги залишкових запасів вугілля
Рис. 1. Формування потенціалу підприємства

витком підприємства. Вибір найбільш важливих із величезної кількості являє собою дуже складну проблему, про що свідчить різноманіття думок про склад виробничого потенціалу. Головна проблема аналізу складу виробничого потенціалу підприємства полягає в тому,
що усі його елементи функціонують одночасно й у сукупності. Отже, закономірності розвитку потенціалу
можуть бути розкриті не як окремо узяті закономірності
розвитку її складових, а тільки як їхнє сполучення.
Звідси очевидна даремність спроб виявлення ролі кожного з елементів виробництва окремо. Використання
спеціальних методів математичної статистики може дати
лише перекручені результати. Тому найбільш об’єктивним методом дослідження складу елементів виробничого потенціалу промислового підприємства, як складної системи, рекомендується системний підхід [8; 9].
Серед факторів, які впливають на формування
потенціалу промислового підприємства можна виділити наступні [10]:
— виробничі та матеріально-технічні особливості
галузі;
— форми суспільної організації виробництва;
— технічний рівень виробництва;

— кваліфікація кадрів;
— фінансовий та економічний стан підприємства;
— обсяг потоку відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, патентів, ноу-хау тощо;
— кількість нових приладів, машин, устаткування;
— система управління фінансами на
підприємстві;
— ефективність виробництва;
— якість інформації.
Як свідчить аналіз роботи [11, с. 211], послідовне відновлення елементів організаційно-економічної
структури підприємства — освоєння інноваційних технологічних процесів і нових видів продукції —
здійснюється шляхом створення випереджальних науково-технічних, технологічних, інвестиційних заділів,
що є найважливішим стратегічним ресурсом його
розвитку. Звідси погрози економічної безпеки підприємства можна визначити як сукупність умов, факторів
і процесів, що становлять небезпеку для збереження
й розвитку потенціалу підприємства, для нормального виконання ними своїх виробничих і соціальних
функцій. Ступінь погроз (чи навпаки, ступінь економічної безпеки підприємства) можна оцінити за показ34
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Рис. 2. Структура виробничого потенціалу

никами — індикаторами, що об’єктивно, кількісно,
визначено характеризують і дозволяють оцінити стан
підприємства та його економічну безпеку. Ці індикатори в межах інтервалу своєї можливої зміни повинні
мати фіксоване бар’єрне (граничне) значення, досягнення чи перевищення якого свідчить про порушення
нормального функціонування підприємства, прояві
негативних процесів, руйнівних для потенціалу
підприємства і результатів його господарської діяльності. На рис. 2. показано умовну структуру виробничого потенціалу гірничодобувного підприємства.
Стосовно вугільних підприємств питання виявлення
резерву підвищення ефективності виробництва є дещо
специфічним. Це обумовлено принципами й умовами
виробництва, формуванням собівартості та ціноутворенням, поглибленням кризових явищ на підприємствах
вугільної галузі тощо. Отже, проблеми раціонального
використання виробничих можливостей вугільних шахт
і впровадження заходів підвищення ефективності виробництва наразі дуже актуальні, але не всі їхні аспекти з’ясовано та обґрунтовано.
Аналіз недоліків організації виробництва й оперативного управління на шахті „Південна” дозволяє
відокремити основні шляхи їх усунення і підвищення
через це ефективності використання виробничого потенціалу шахти:
— очисні роботи: для усунення втрат робочого
часу в очисних вибоях необхідно ефективніше використовувати хронометражні спостереження і застосовувати програмно-цільовий метод в управлінні;
— підготовчі роботи: усунення практики відволікання прохідників на виконання сторонніх робіт,
своєчасне повторне використання металевого кріплення, удосконалення методів оперативного контролю за
дотриманням тепмінів підготовки нових вибоїв;
— ремонт гірничих виробіток: розробити інструкцію із систематичного проведення комплексу заходів,
що були б спрямовані на забезпечення нормального
стану гірничих виробіток;
— режим роботи шахти: правильне встановлення і дотримання режимів роботи шахти погодинно;
— підвищення планомірності відпрацювання запасів вугілля;
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— підвищення обґрунтованості організаційно-технічних заходів;
— дотримання збалансованості робочих місць з
трудовими ресурсами;
— інші шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу.
Як і всі шахти Центрального району Донбасу,
шахта „Південна” розвивалась за рахунок послідовного будування і введення в експлуатацію нових горизонтів, що забезпечували підтримання потужності
на досягнутому рівні.
З метою підтримання виробничого потенціалу
шахти „Південна” було складено проект відпрацювання пласта h10 Бабаковський на горизонті 806 м. Можна подовжити експлуатацію шахти на 5 років з наступними техніко-економічними показниками:
— потужність шахти — 100 тис. тонн на рік;
— чисельність працюючих — 686 осіб;
— продуктивність праці 1 робітника на видобутку — 15,2 т/міс;
— собівартість 1 т вугілля — 382,03 грн.
Згідно з виконаними нами розрахунками капітальні вкладення на підготовку лави складуть 9652 тис.
грн. за рахунок власних і бюджетних коштів.
У проекті розглядається розкриття й підготовка
горизонту 806 м з метою відпрацювання остаточних
запасів пласта h10 і введенням в експлуатацію в
2007 р. Відпрацювання запасів ведеться прямим ходом від наклонної виробітки, що проходиться з квершлагу горизонту 748 м на горизонт 806 м, до меж
шахтного поля. Система розробки — суцільна.
Загальна потужність пласта h10 — 0,46-2,57 м.
Кут падіння — 5-15 градусів. Потужність пласта, що
вийматиметься — 0,92 м. Вміст золи — 28,5%, сірки
— 3,1%. Пласт є небезпечним за гірничими ударами й
вибухами вугільного пилу. Марка вугілля пласта — К.
Для видобутку вугілля в очисному вибої прийняті
відбійні молотки, управління покрівлею — підтримання на кострах, транспортування вугілля відбувається за
допомогою скребкового конвейеру типу СК-38М.
Основні техніко-економічні показники за організацією будування показано в таблиці 1.
Безумовно вартість проекту дуже значна для цьо35
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Таблиця 1
Техніко-економічні показники інвестиційного проекту

Показник
Розрахункова вартість підготовки лави, тис. грн., у тому числі:
вартість будівельно-монтажних робіт, тис. грн.
ПДВ, тис. грн.
Обсяг гірничих виробіток за проектом:
нове проведення, тис. м 3 в світу
розширення, тис. м 3 в світу
кріплення, тис. м3 в світу
Нормативна трудомісткість будування, тис. люд.-дн.
Загальна тривалість будування, міс.
Видобуток, тис. тонн
Готова вугільна продукція, тис. тонн
Зольність вугілля, %

Значення показника
9652,548
5574,955
1608,758
3,916
0,38
1,06
14,77
11
100
63
37,6
Таблиця 2

Капітальні вкладення за інвестиційним проектом
Назва робіт і витрат
Загальні витрати:
гірничі роботи
будівельні роботи
монтажні роботи
Обладнання
Інші роботи і витрати
Утримання організації замовника і авторський контроль
Проектні роботи
Прибуток
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій
Кошти на покриття ризику
Кошти на додаткові витрати
Податки (без ПДВ)
Разом
ПДВ
Разом за розрахунком

го підприємства, хоча вже на такому етапі помітні
істотні результати впровадження проекту: подовження
терміну експлуатації шахти, збереження робочих місць,
підвищення річного видобутку, зменшення зольності
вугілля, у наслідок чого — збільшення обсягів товарної вугільної продукції тощо.
Розподіл капітальних вкладень за напрямками
витрат наведено в таблиці 2.
Із кошторису видно, що значна питома вага у
загальній сумі капітальних вкладень, без сумніву, належить гірничим роботам і становить 49%. Питомі капіталовкладення в цьому випадку становитимуть
96,525 грн/т, що майже в 10 разів більше значення
цього показника у 2005 р. до початку впровадження
даного проекту.
Із підвищенням рівня ефективності використання виробничого потенціалу і матеріально-технічних

Вартість, тис. грн.
3954,455
13,327
830,243
850,398
677,820
62,037
194,831
593,788
80,649
405,975
196,221
0,904
8043,790
1608,758
9652,548

умов на підприємстві, а в наслідок цього — ефективності виробництва, удосконалюються й соціально-економічні умови виробництва. Перш за все, посилюється матеріальна та моральна зацікавленість робітників
у своїй праці й результатах всього виробництва. Так,
продуктивність праці робітника на видобутку збільшиться за проектом на 20%, що безпосередньо вплине на
покращення показників роботи підприємства.
Через підвищення річного видобутку вугілля й
покращення якості його видобутку, оптова ціна 1 т
товарної вугільної продукції може бути збільшена
на 78,13 грн/т. За таких умов вартість готової товарної вугільної продукції складе 29209 тис. грн.
Враховуючи розраховані експлуатаційні витрати
(24068 тис. грн.), підприємство може мати прибуток від реалізації товарної продукції на суму
5141 тис. грн. Рентабельність в такому випадку ста36
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новитиме 21%, що за умов кризового фінансового
стану підприємства і галузі в цілому є дуже позитивним економічним явищем.
5. Основні задачі аналізу використання основних фондів ш. „Південна” є: встановлення фондоозброєності підприємства; складу й структури основних
виробничих фондів, їх технічного стану; визначення
рівня фондовіддачі, її динаміки, впливу зміни величини виробничих фондів і рівня фондовіддачі на обсяг
видобутку; виявлення факторів, що впливають на показник фондовіддачі, та резервів покращення використання основних фондів. Аналіз даних складових шахти дає змогу зробити висновок про недостатній рівень
використання цих елементів, а, отже, і про низьку
ефективність використання всього потенціалу підприємства. Це, безумовно, впливає на загальну ефективність виробництва й потребує впровадження заходів
щодо підвищення рівня роботи підприємства на основі більш раціонального використання виробничих
можливостей шахти.
Висновки
1. Оскільки ефективність функціонування
підприємства більшою мірою залежить від рівня використання виробничого потенціалу, у роботі був розроблено аналіз складових виробничого потенціалу і
загальна оцінка ефективності його використання. Аналіз
показав, що виробничий потенціал — це сукупність
ресурсів і можливостей підприємства, наданих йому
у розпорядження для функціонування, які мають свої
характеристики й свої риси.
2. Результати проведеного аналізу стану й динаміки показників виробничої та фінансово-господарської діяльності шахти „Південна” ДП „Дзержинськвугілля” говорять про те, що підприємство збиткове й
знаходиться в кризовому стані через те, що більшість
техніко-економічних показників не відповідають плановим значенням, існує тенденція їх погіршення, джерела фінансування господарської діяльності присутні
в недостатньому обсязі, значна залежність шахти від
залучених засобів і не має можливості сплачувати свої
поточні зобов’язання.
3. На основі аналізу діяльності підприємства було
виявлено резерви підвищення економічної ефективності гірничого виробництва на основі раціонального
використання потенціалу підприємства. Перш за все
було розглянуто модель, що визначає ефективність
роботи підприємства як функцію від використання
потенціалу. У свою чергу, потенційну можливість розглянуто як функцію від усіх факторів, що впливають
на них. Аналіз наукових джерел показав, що на сьогодні немає одностайного погляду стосовно складу й
групування цих факторів. Існують і позитивні, і негативні моменти різних варіантів класифікації факторів,
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

що свідчить про необхідність більш детального розбору цього питання.
4. Враховуючи кризовий фінансовий стан шахти, невиконання плану видобутку вугілля й фактично
ситуацію закриття підприємства, резервним заходом
підвищення ефективності роботи підприємства запропонований проект розкриття й підготовки горизонту
206 м з метою відпрацювання остаточних запасів пласта Бабаковський. У такому випадку потужність шахти становитиме 100 тис. тонн на рік, собівартість 1 тонни вугілля дорівнюватиме 382,03 грн. Капітальні вкладення за рахунок власних і бюджетних коштів складуть 9652 тис. грн. Результатами впровадження проекту є: подовження строку експлуатації шахти, збереження робочих місць, підвищення річного видобутку
вугілля і продуктивності праці, зменшення собівартості, зольності вугілля тощо.
5. Розрахунки щодо впровадження запропонованого резерву підвищення ефективності роботи
підприємства показали, що річний економічний ефект
від упровадження проекту і підвищення ступеню використання промислових можливостей шахти становитиме 8,8 тис. грн. Загальний показник ефективності
роботи підприємства у порівнянні з аналогічним за
2005 р. підвищиться майже вдвічі. Прибуток від реалізації товарної продукції становитиме 5141 тис. грн.
Рентабельність діяльності підприємства складе 21%.
Прогнозні характеристики стосовно впровадження
проекту свідчать про доцільність впровадження проекту як резерву підвищення функціонування підприємства на основі раціонального використання його потенціалу.
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Кучер В. А. Экономические проблемы повышения производственного потенциала предприятий Донбасса
Доказано, что оптимизация структуры величины совокупного потенциала предполагает выделение промежуточных уровней обобщения потенциальных возможностей предприятия. В статье обосновано, что управление промышленным предприятием осуществляется в условиях взаимодействия
разнообразных внутренних факторов и факторов
производственно-хозяйственной деятельности и условий внешней среды.
Ключевые слова: производственный потенциал,
управление предприятием, промышленность, рыночные возможности, хозяйственная деятельность, финансовая безопасность.

Кучер В. А. Економічні проблеми підвищення виробничого потенціалу підприємств Донбасу
Доведено, що оптимізація структури величини
сукупного потенціалу допускає виділення проміжних
рівнів узагальнення потенційних можливостей підприємства. У статті обґрунтовано управління промисловим підприємством, яке здійснюється в умовах взаємодії різноманітних внутрішніх факторів і обставин виробничо-господарської діяльності й умов зовнішнього середовища.
Ключові слова: виробничий потенціал, управління підприємством, промисловість, потенційні можливості, господарська діяльність, фінансова безпека.
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It is proved, that optimization of structure value of
the combined potential supposes the selection of
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enterprise. It is substantiated in the article, that the
management by an industrial enterprise is carried out in
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environment.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
В последнее время происходит возрастание роли
потребительской кооперации в социально-экономическом развитии России. Это в значительной мере обусловлено тем обстоятельством, что государство оказывает различным организациям системы потребительской кооперации многообразные формы поддержки,
причем происходит это как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Правительство и Центросоюз
РФ ежегодно заключают соглашения, которые отражают обязательства сторон, направленные на развитие
экономики и социальной сферы потребительской кооперации страны [4]. Более того, подобные соглашения
заключаются между органами исполнительной власти
субъектов РФ и региональными потребсоюзами.
Функционирование системы потребительской
кооперации отличается рядом социально-экономических особенностей. Прежде всего, по своей сущности
потребительская кооперация представляет собой социально-ориентированную систему, в связи с чем в
Гражданском кодексе РФ (статья 116) ее организации
и предприятия отнесены к некоммерческим, которые
выполняют важную социальную миссию. Таким образом, сущность и цели предпринимательской деятельности кооперативных организаций отличаются от
коммерческих структур. Другой особенностью потребительской кооперации является то, что в ее системе
преобладает коллективное предпринимательство, которое осуществляют юридические лица, такие как:
потребительские общества, их союзы, крупные торговые, промышленные и другие предприятия, имеющие самостоятельные балансы. Однако в отдельных
случаях при необходимости и целесообразности в
составе кооперативной организации на договорной
основе могут успешно функционировать и индивидуальные предприниматели.
Особенности системы потребительской кооперации нашли отражение в ряде федеральных законов и
нормативно-правовых актов и, прежде всего, в законе „О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации”. Этот
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закон в качестве основной цели организации потребительской кооперации провозглашает удовлетворение запросов пайщиков и всего обслуживаемого населения, а не получение прибыли. В соответствии с
законом потребительские общества и их союзы осуществляют предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы.
Потребительская кооперация в целом оказывает
существенное влияние на развитие аграрной экономики, однако, в различных регионах уровень этого влияния значительно варьирует [1]. Объясняется это группой факторов, в том числе территориальными особенностями функционирования экономики различных районов, различиями в экономическом потенциале разных
обществ потребительской кооперации, спецификой проведения социально-экономической политики на региональном уровне и пр [2]. Важно также, что изучению
количественных оценок влияния организаций потребкооперации на аграрную экономику придавалось не
достаточное внимание, чем в значительной мере объясняется слабая изученность данной проблемы, что и определяет в целом актуальность темы.
Количественные оценки уровня влияния потребительской кооперации на развитие социально-экономической системы сельскохозяйственных районов
Удмуртской республики будут зависеть также и от
выбора статистического показателя. Так, в таблице 1
показаны районные различия в системе Удмуртпотребсоюза по показателю розничного товарооборота в
2009 г. Из нее видно, что в расчете на одного человека в среднем по объему продаж, безусловно, лидирует Дебесское потребительское общество, где анализируемый показатель в 2009 г. превысил вдвое средний по Удмуртпотребсоюзу. В лидирующую группу
по показателю розничного товарооборота в среднем
на одного человека в этом году попали также Каракулинское, Вавожское, Красногорское и Карсовайское
общества. Наоборот, к группе аутсайдеров следует
отнести Можгинское, Сарапульское, Ижевское и Як39
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Таблица 1
Розничный товарооборот, включая оборот предприятий общественного питания по Удмуртпотребсоюзу
Наименование организации
1. Ярское
2. Глазовское
3. Юкаменское
4. Балезинское
5. Карсовайское
6. Красногорское
7. Кезское
8. Селтинское
9. Увинское
10. Дебесское
11. Игринское
12. Як. Бодьинское
13. Завьяловское
14. Ижевское
15. М. Пургинское
16. Воткинское
17. Шарканское
18. Сарапульское
19. Камбарское
20. Можгинское
21. Каракулинское
22. Алнашское
23. Вавожское
24. Кизнерское
25. Граховское
26. Глазовское ПО „Оптовик”
27. Ижевское ПО „Оптовик”
28. Сарапул ПО „Оптовик”
29. Можгинское ПО „Оптовик”
30. ООО „Торговый дом УПС”
Удмуртпотребсоюз в целом

2009 г.
168363
138486
95470
206123
96158
181065
212179
267904
301940
264734
340607
102839
137248
101339
180499
206174
156788
100270
130144
88471
196074
204663
244217
253716
101669
60299
90089
7513
84636
320313
5329749

В % к 2008 г.
В сопоставимых цеВ действующих ценах
нах
92
102
100
110
102
112
100
111
101
112
94
104
100
110
102
112
97
107
107
118
101
111
98
107
92
101
106
117
92
101
97
107
94
104
105
116
103
113
86
94
94
104
101
111
101
112
97
107
97
107
В 2,2 р.
В 2,5 р.
98
108
103
116
103
113
89
98
101
113

шур-Бодьинское потребительские общества, что, скорее всего, объясняется существенным пересечением
с городской экономикой и большими возможностями в системе потребительского выбора, тогда как для
лидеров, наоборот, удаленностью от городских систем. Сравнивая приведенные в таблице 1 значения товарооборота с аналогичными показателями, содержащимися в таблице 2, можно получить картину развития районных обществ Удмуртпотребсоюза по показателю розничного товарооборота в динамике.
В таблицах 3 и 4 представлены сведения о показателях розничного товарооборота муниципальных образований Удмуртской Республики за период с 2001
по 2009 годы. Из этих таблиц видно, что лидерами и
аутсайдерами здесь являются совершенно иные районы Удмуртии, чем это имело место в случае Удмуртпотребсоюза. (т.е. при анализе таблиц 1 и 2). По показателю розничного товарооборота муниципального
образования в целом лидируют следующие сельско-

Продано на 1
чел. по району
(рублей)
9354
7486
9092
6871
14569
15609
8354
11598
7382
19324
8033
4510
5695
4406
5804
8520
7327
4249
6287
3051
15083
9840
14117
12257
10066
3381
3592
386
9214
13265
9619

хозяйственные районы республики: Завьяловский,
Увинский, Игринский, Балезинский, аутсайдерами же
по этому показателю являются Граховский, Киясовский, Красногорский и Юкаменский районы.
Для того, чтобы оценить уровень влияния функционирования районных потребительских обществ на
развитие экономики соответствующих сельскохозяйственных районов Удмуртии по показателю розничного товарооборота достаточно сравнить данные таблиц 1 и 2 с аналогичными сведениями, содержащимися в таблицах 3 и 4. После сравнения можно определить удельный вес оборота организаций потребкооперации в обороте торговых предприятий различных
районов (однако, без оборота предприятий, торгующих нефтепродуктами) и выразить полученные результаты в виде таблицы 5. Из нее видно, что в целом значение деятельности Удмуртпотребсоюза в реализации
товарооборота в сельскохозяйственных районах республики весьма велико — около 25%, причем этот
40
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Таблица 2
Показатели розничного товарооборота районных обществ
Удмуртпотребсоюза в прошлом периоде

Наименование организации
1. Ярское
2. Глазовское
3. Юкаменское
4. Балезинское
5. Карсовайское
6. Красногорское
7. Кезское
8. Селтинское
9. Увинское
10. Дебесское
11. Игринское
12. Як. Бодьинское
13. Завьяловское
14. Ижевское
15. М. Пургинское
16. Воткинское
17. Шарканское
18. Сарапульское
19. Камбарское
20. Можгинское
21. Каракулинское
22. Алнашское
23. Вавожское
24. Кизнерское
25. Граховское
ВСЕГО:

Оборот розничной торговли, (тыс. руб.)
2007 г.
2008 г.
124041
156851
90667
109465
68800
78150
129743
152872
61819
82357
139205
159523
143669
179472
165348
213202
216271
243863
158388
199010
230129
270278
70009
78841
135542
126738
75372
86686
146453
157931
134363
164246
109690
138776
82152
93175
93364
106829
72944
84678
142762
170773
139738
165998
158398
198700
165635
206221
79331
89129
3133833
3713764

показатель устойчив на протяжении нескольких последних лет.
Особенно большое влияние система потребительской кооперации на реализацию розничного товарооборота оказывает в Красногорском и Дебесском районах, где ее доля составляет более половины, а в последнем районе к тому же имеет тенденцию к увеличению за последние годы. Объясняется
это рядом факторов, в т. ч. удаленностью этих районов от городских территорий. Это же справедливо и
в отношении Кизнерского и Каракулинского районов. Наименьшее значение в развитии районной экономики по показателю розничного товарооборота
(менее 20%) имеют Ижевское, Сарапульское, Завьяловское, Якшур-Бодьинское общество потребительской кооперации — здесь как раз — таки, наоборот,
сказывается фактор близости социально-экономической системы городов Удмуртии.
Гораздо большее значение имеет система потребительской кооперации в реализации оборота общественного питания [3]. В подавляющем большинстве
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районов удельный вес потребительских обществ в валовом обороте общественного питание превышает 75%
(см. таблицу 6). Вместе с тем здесь также существенное влияние оказывает фактор близости к городу —
именно по этой причине, на наш взгляд, в Глазовской
и Завьяловской организациях потребительской кооперации значения показателя удельного веса в валовом
обороте общественного питания района наименьшие
среди всех организаций Удмуртпотребсоюза.
В таблице 7 дается общая характеристика процесса производства товаров народного потребления
промышленными предприятиями Удмуртпотребсоюза.
Из нее видно, что в целом по этому показателю влияние системы потребкооперации на развитие сельской
экономики значительно меньше, чем по показателю
оборота общественного питания- напомним, что удельный вес потребительских обществ в валовом обороте
общественного питания в подавляющем большинстве
районов превышает 75% (см. таблицу 6), тогда как
доля продукции собственного производства предприятий потребкооперации в товарообороте продоволь41
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Таблица 3
Показатели оборота розничной торговли муниципальных образований
Удмуртской республики в динамике

Удмуртская
Республика
Алнашский
район
Балезинский район
Вавожский
район
Воткинский
район
Глазовский
район
Граховский
район
Дебесский
район
Завьяловский район
Игринский
район
Камбарский
район
Каракулинский район
Кезский
район
Кизнерский
район
Киясовский
район
Красногорский район
Малопургинский
район
Можгинский район
Сарапульский район
Селтинский
район
Сюмсинский район
Увинский
район
Шарканский район
Юкаменский район
ЯкшурБодьинский
район
Ярский
район
Ижевск

Оборот розничной торговли, тыс. рублей
2004 г.
2005 г.
2006 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

18968000

22780756

26321123

31792988

39088920

50247013

2007 г.

2008 г.

2009 г.

65900427

92480798

98100661

90683

114513

147548

180481

226923

305780

402070

562181

588510

239442

291996

333171

404076

488311

604652

817029

1205218

1279604

115228

141324

178849

222897

275379

322547

417248

577978

605431

335763

371402

460105

588701

740341

832259

988487

1153716

1208327

141289

141152

154707

193869

230637

261128

341936

488916

512683

70693

95106

120474

151968

176417

208425

266963

349700

359596

90998

102699

132482

150441

187177

224173

300124

413043

424326

507777

616543

753627

899875

1094658

1434529

1933545

2804555

2957506

468270

524724

586616

688119

867921

966403

1272710

1745773

1798810

118888

153527

177507

225557

285061

375370

478256

658547

711184

96141

113635

135808

158554

186736

249114

326906

446716

478028

211795

269096

313292

377513

454399

592085

761634

1039570

1084830

123219

146627

169327

203763

234042

310635

407189

580743

602188

69956

82929

107537

129965

155648

195467

246828

351951

367774

85119

98267

116936

138110

180246

229923

281129

358898

370569

162275

190574

228036

277688

337355

441085

588582

850092

888250

143097

186159

237771

315476

374814

446003

541872

761591

801084

113042

130378

173609

228961

288590

339674

445404

620172

651551

72498

97549

113872

144920

183655

216009

283570

397359

425346

79334

107429

124340

153316

197503

225061

295355

420402

437594

470558

581788

697099

797649

969529

1241223

1598038

2229481

2331277

136774

166055

194044

231460

283564

315367

404889

573551

611298

81140

93580

110053

142370

181991

206686

277614

356708

369486

179668

203599

229500

263899

328878

397824

499713

701966

740138

103777

119241

135058

155672

185669

259888

332612

473836

506469

10549351

12717909

14539145

17658485

21276213

27370403

36368462

52071819

55550618

Воткинск

1125427

1388572

1621896

2111591

2626776

3383036

4418165

5841899

6203510

Глазов

1190439

1395051

1554060

1786212

2400407

3314370

4255693

5870782

6210237

Можга

782762

897084

1009510

1175155

1410825

1856638

2314570

2965462

3089137

1012597

1242248

1465144

1636245

2259255

3121256

4033834

5608173

5935300

Сарапул
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Таблица 4
Данные по обороту розничной торговли и общественного питания, представленные в виде соотношения

Удмуртская Республика
Алнашский район
Балезинский район
Вавожский район
Воткинский район
Глазовский район
Граховский район
Дебесский район
Завьяловский район
Игринский район
Камбарский район
Каракулинский район
Кезский район
Кизнерский район
Киясовский район
Красногорский район
Малопургинский район
Можгинский район
Сарапульский район
Селтинский район
Сюмсинский район
Увинский район
Шарканский район
Юкаменский район
Якшур-Бодьинский район
Ярский район
Ижевск
Воткинск
Глазов
Можга
Сарапул

В % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
106,6
104,8
109,4
112,8
119,1
112,0
116,9
110,8
115,3
124,9
108,2
103,5
109,9
110,8
114,8
108,8
114,8
112,9
113,3
108,6
98,1
112,4
115,9
115,3
104,2
88,6
99,4
113,5
109,1
104,9
119,4
114,9
114,3
106,5
109,5
100,1
117,0
102,9
114,1
111,0
107,7
110,9
108,2
111,6
121,5
99,4
101,4
106,3
115,7
103,2
114,6
104,9
115,1
115,9
122,1
104,9
108,4
105,8
108,0
123,6
112,7
105,6
109,2
110,4
120,8
105,6
104,8
109,0
105,3
123,0
105,2
117,6
109,5
109,8
116,4
102,4
108,0
107,0
119,7
118,2
104,2
108,6
110,3
111,4
121,2
115,4
115,9
120,2
109,0
110,3
102,3
120,8
119,5
115,6
109,1
119,4
105,9
115,3
116,2
109,0
120,2
105,0
111,7
118,1
105,6
109,7
108,7
103,7
111,5
118,7
107,7
106,0
108,1
112,4
103,1
102,3
106,7
117,2
117,2
105,3
100,5
102,3
104,2
114,3
112,1
102,0
102,8
104,4
109,4
129,7
107,0
103,7
110,1
110,5
119,2
109,5
106,0
118,0
114,1
119,4
104,0
101,1
104,1
123,2
128,0
101,7
102,1
105,5
110,1
122,0
108,9
107,0
101,2
126,6
128,1

ственных товаров лишь в четырех районах — Глазовском, Балезинском, Увинском и Воткинском превышает 50%.
Таким образом, из анализа вышеприведенных
таблиц видно, что определение меры существенности
влияния системы потребительской кооперации на развитие аграрной экономики в значительной мере определяется выбором статистического показателя, на основе использования которого и определяется эта степень влияния. Своего рода обещающим показателем
оценки существенности такого рода влияния является
показатель доли кооперирования взрослого населения в каждом сельскохозяйственном районе Удмуртии. Из таблицы 8 видно, что в подавляющем большинстве районов республики этот показатель колеблется в пределах 30-50 %.
Кроме выбора статистического показателя, количественные оценки влияния деятельности кооперативных организаций на развитие экономики сельскохозяйственных муниципальных образований в значительной мере зависят также от воспроизводственного
потенциала как самих районных потребобществ, так
и самих муниципалитетов. В целом Удмуртский поЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

2007 г.
120,6
120,9
124,3
119,0
109,2
120,4
117,8
123,1
124,0
121,1
117,2
120,7
118,3
120,5
116,1
112,4
122,7
111,7
120,6
120,7
120,7
118,4
118,1
123,5
115,5
117,7
122,2
120,1
118,1
114,6
118,9

2008 г.
122,4
122,0
128,7
120,9
101,8
124,8
114,3
120,1
126,6
119,7
120,1
119,2
119,1
124,4
124,4
111,4
126,0
122,6
121,5
122,3
124,2
121,7
123,6
112,1
122,6
124,3
124,9
115,4
120,4
111,8
121,3

2009 г.
95,0
93,7
95,1
93,8
93,8
93,9
92,1
92,0
94,4
92,2
96,7
95,8
93,4
92,8
93,6
92,4
93,5
94,2
94,1
95,8
93,2
93,6
95,4
92,7
94,4
95,7
95,5
95,1
94,7
93,3
94,7

требсоюз в 2009 г. занял второе место по совокупному объему деятельности среди всех потребсоюзов
Российский Федерации и это не случайно — в последние годы Удмуртпотребсоюз постоянно входит в группу лидеров среди аналогичных отечественных организаций, что свидетельствует о его высоком экономическом потенциале. Потенциал входящих в Удмуртпотребсоюз районных обществ существенно различается (см. таблицу 9), что естественно сказывается
на уровне их влияния на экономику муниципального
образования. Еще одним важным фактором этого влияния является, как уже выше отмечалось, близость
или, наоборот, удаленность от городских систем республики (городов Ижевск, Сарапул, Воткинск, Глазов, Можга) — особенно это ярко было видно на примере анализа показателей розничного товарооборота
и оборота общественного питания.
Перечисленные факторы являются важнейшими,
т. к. именно их действие оказывает наиболее существенное влияние на развитие аграрной экономики со
стороны районных потребобществ. Кроме них можно
выделить также такие факторы, как отраслевая структура муниципальной экономики, региональные осо43
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Таблица 5
Удельный вес потребительских кооперативов в розничном товарообороте сельскохозяйственных районов, (%)
Наименование организации
1. Ярское
2. Глазовское
3. Юкаменское
4. Балезинское
5. Карсовайское
6. Красногорское
7. Кезское
8. Селтинское
9. Увинское
10. Дебесское
11. Игринское
12. Як. Бодьинское
13. Завьяловское
14. Ижевское
15. М. Пургинское
16. Воткинское
17. Шарканское
18. Сарапульское
19. Камбарское
20. Можгинское
21. Каракулинское
22. Алнашское
23. Вавожское
24. Кизнерское
25. Граховское
26. Глазовское ПО „Оптовик”
27. Ижевское ПО „Оптовик”
28. Сарапул ПО „Оптовик”
29. Можгинское ПО „Оптовик”
30. ООО „Торговый дом УПС”
Удмуртпотребсоюз в целом

2008 г.
34
26
24
27
20
50
21
31
16
52
20
14
13
11
23
18
26
17
20
24
44
35
39
41
30
10
9
1
25
37
24

2009 г.
33
28
24
27
21
50
22
32
16
58
21
15
13
12
22
18
25
17
21
22
45
35
41
42
31
11
10
1
23
38
25

Таблица 6
Оборот общественного питания
Наименование организации
1. Ярское
2. Глазовское
3. Юкаменское
4. Балезинское
5. Карсовайское
6. Красногорское
7. Кезское
8. Селтинское
9. Увинское
10. Дебесское
11. Игринское
12. Як. Бодьинское
13. Завьяловское
14. М. Пургинское
15. Воткинское
16. Шарканское
17. Сарапульское
18. Камбарское
19. Можгинское
20. Каракулинское
21. Алнашское
22. Вавожское
23. Кизнерское
24. Граховское
25. Глазовское ПО „Оптовик”
26. Ижевское ПО „Оптовик”
27. Можгинское ПО „Оптовик”
Итого

Оборот общественного питания
В % к 2008 г.
Фактически
2009 г.
в сопоставимых
(тыс. руб.)
ценах
7455
79
17726
98
10570
131
34944
97
3956
95
17488
105
16013
98
37116
107
48259
115
28318
100
41279
104
18842
100
33663
144
21454
95
39489
125
21986
101
4398
109
10052
103
7568
70
18426
92
20525
100
17839
94
33034
100
7169
107
570
87
7694
88
5092
102
564840
103
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Выпуск собственной продукции
2009 г.
2009 г. в % к
Уд. вес в валов.
фактически
2008 г. в сопособороте об щепита
(тыс. руб.)
тавимых ценах
района в 2009 г.
9524
88
85
8117
97
46
9180
108
68
22768
97
63
5639
109
82
13059
114
75
14864
101
93
32851
107
89
39663
109
82
25597
102
90
38541
103
93
16952
103
90
12388
83
37
20635
96
96
19304
92
49
17502
112
80
5730
148
96
7995
108
80
6505
67
86
10256
97
56
15145
102
74
15845
100
89
21582
103
65
6357
106
80
532
110
93
5741
95
70
4905
102
96
436073
101
77
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Таблица 7
Производство товаров народного потребления промышленными предприятиями Удмуртпотребсоюза
Объем выпуска товаров (тыс. руб.)
Наименование организации
1. Яр ское
2. Глазовское
3. Юкаменское
4. Балезинское
5. Карсовайское
6. Кр асногорское
7. Кезское
8. Селтинское
9. Увинское
10. Дебесское
11. Игринское
12. Як. Бодьинское
13. Завьяловское
14. Ижевское
15. М. Пургинское
16. Воткинское
17. Шарканское
18. Сарапульское
19. Камбарское
20. Можгинское
21. Каракулинское
22. Алнаш ское
23. Вавожское
24. Кизнерское
25. Граховское
26. Ижевск. п/о „Оптовик”
27.ООО „Можг. конс. завод”

2008 г.

2009 г.

31367
42505
14980
77547
7581
12797
36288
27086
70250
17186
29964
7038
23688
15323
39314
69791
18807
24234
18337
27209
10198
44632
37738
55671
19268
7650
35004

31202
51068
16325
72845
7534
9711
35106
31510
72637
18760
31718
666
17667
14670
41876
65020
17686
11429
18734
25588
9543
40879
41182
51818
17517
5987
34097

Доля продукции собственного производства (включая общепит) в товарообороте
продтоваров района (%)

2009 г. в % к 2008 г.
(в действ. ценах)
99
120
109
94
99
76
97
116
103
109
106
9
75
96
107
93
94
47
102
94
94
92
109
93
91
78
97

2008 г.

2009 г.

30
46
32
75
17
17
31
29
48
24
29
26
28
20
42
55
26
35
27
42
15
39
33
41
32
18
48

30
52
32
71
17
76
29
32
51
23
28
20
29
17
44
56
29
20
27
42
15
35
33
37
29
14
49

Таблица 8
Численность пайщиков и задание по кооперированию населения на 2010 год
Наименование организации
1. Ярс кое
2. Глазовское
3. Ю камен ское
4. Балези нское
5. Карсова йское
6. Кра сногорское
7. Кезское
8. Селт инс кое
9. У ви нское
10. Д ебесское
11. Игринс кое
12. Як. Бодьинское
13. За вьяловс кое
14. Ижевское
15. М . Пургинское
16. Воткин ское
17. Шаркан ское
18. Сара пульское
20. М ожгинское
21. Кара кулинское
22. Алнашское
23. Ва вожс кое
24. Ки зн ерское
25. Граховское
25. Глазовское ПО „Оптовик”
26. Ижевское ПО „Оптовик”
27. Сара пул. ПО „Оптовик”
28. М ожгин. ПО „Оп товик”
29. НОУ СПО „ИКТ”
ИТОГО

Численность пайщиков
(челов ек) на
01.01.2009 г.
01.01.2010 г.
5629
5189
5032
9084
2929
5391
5430
6239
8386
3720
5578
6470
5930
3136
7584
7824
6514
7034
8762
5392
8638
5143
6149
3620
51
2791
26
59
306
148036

Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

5561
5197
5032
9076
2939
5493
5513
6241
8575
3770
5657
6491
6029
3217
7690
7933
6639
7116
8782
5503
8738
5195
6218
3643
64
2792
25
63
306
149498
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Задание по кооперированию
нас еления на
2010г. (чел.)
100
100
80
120
70
100
150
160
200
120
150
100
220
70
120
130
150
100
100
100
100
100
120
100
7
70
3
10
120
3000

Численнос ть взрослого населения,
прожив ающего в
районе (тыс. чел.)
13
13
7.8
21
5
8,3
18,1
20
28,8
9,8
29,7
13
15,5
16
22
16,7
15
17
20,9
9,5
15
12,2
15,5
7,4
13
16
17
20,9
11
396

% коопериров ания
взрослого
населения
43
40
65
43
57
66
30
31
30
38
19
50
39
20
35
48
41
42
42
58
58
43
40
49
1
16
1
1
8
38
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Таблица 9
Совокупный объем деятельности кооперативных организаций Удмуртии за 2009 год

(тыс. руб.)

Наименование
организации

Товарооборот
торговли и
общепита

Объем промышленной
продукции

Платные
услуги

Заготовительный
оборот

Оптовый
оборот

Совокупный
объем деятельности

Занимаемое
место

1. Ярское
2. Глазовское
3. Юкаменское
4. Балезинское
5. Карсовайское
6. Красногорское
7. Кезское
8. Селтинское
9. Увинское
10. Дебесское
11. Игринское
12. Як. Бодьинское
13. Завьяловское
14. Ижевское
15. М. Пургинское
16. Воткинское
17. Шарканское
18. Сарапульское
19. Камбарское
20. Можгинское
21. Каракулинское
22. Алнашское
23. Вавожское
24. Кизнерское
25. Граховское
Всего по системе

168363
138486
95470
206123
96158
181065
212179
267904
301940
264734
340607
102839
137248
101339
180499
206174
156788
100270
130144
88471
196074
204663
244217
253716
101669
5329749

31202
51068
16325
72845
7534
9711
35106
31510
72637
18760
31718
666
17667
14670
41876
65020
17686
11429
18734
25588
9543
40879
41182
51818
17517
875042

570
1153
1263
3035
222
1887
5505
3671
2450
5010
2819
1715
2298
1271
2155
1439
1586
1925
2116
258
1149
2033
2099
2409
1527
91672

11041
31097
10457
32283
4216
9185
21500
28817
23039
13378
17535
12229
24588
15673
26753
76398
10517
27580
18218
28972
8073
32461
21345
66931
10906
731036

2568
2326
29662
2953
1429
15860
8058
5261
27771
40720
4649
6831
2652
30285
12155
7760
10442
6990
12102
39358
14806
21406
32700
8161
1332182

213744
221804
128871
343948
111083
203277
290150
339960
405327
329653
433399
122098
188632
135605
281568
361186
194337
151646
176202
155391
254197
294842
330249
407574
139780
8359681

14
13
23
5
25
15
10
6
3
7
1
24
17
22
11
4
16
20
18
19
12
9
8
2
21

Таблица 10
Комплексная оценка уровня влияния районных потребительских обществ на экономику соответствующих
муниципальных сельскохозяйственных образований Удмуртской Республики
Наименование
организации

1. Ярское
2. Глазовское
3. Юкаменское
4. Балезинское
5. Карсовайское
6. Красногорское
7. Кезское
8. Селтинское
9. Увинское
10. Дебесское
11. Игринское
12. Як. Бодьинское
13. Завьяловское
14. Ижевское
15. М. Пургинское
16. Воткинское
17. Шарканское
18. Сарапульское
19. Камбарское
20. Можгинское
21. Каракулинское
22. Алнашское
23. Вавожское
24. Кизнерское
25. Граховское
Удмуртпотребсоюз

Удельный вес потребкооперативов в розничном
товарообороте районов (%)
2008 г.
34
26
24
27
20
50
21
31
16
52
20
14
13
11
23
18
26
17
20
24
44
35
39
41
30
24

2009 г.
33
28
24
27
21
50
22
32
16
58
21
15
13
12
22
18
25
17
21
22
45
35
41
42
31
25

Удельный вес в
валовом обороте
общепита района
(%)
2009 г.
85
46
68
63
82
75
93
89
82
90
93
90
37
96
49
80
96
80
86
56
74
89
65
80
93
77

46

Доля продукции собственного производства (включая общепит) в товарообороте района (%)
2008 г.
2009 г.
30
30
46
52
32
32
75
71
17
17
17
16
31
29
29
32
48
51
24
23
29
28
26
20
28
29
20
17
42
44
55
56
26
29
35
20
27
27
42
42
15
15
39
35
33
33
41
37
32
29
31
32

% кооперирования взрослого населения
43
40
65
43
57
66
30
31
30
38
19
50
39
20
35
48
41
42
42
42
58
58
43
40
49
38
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бенности проводимой хозяйственной политики и ряд
других. В целом в таблице 10 приводится комплексная оценка влияния потребительских организаций на
развитие аграрной экономики Удмуртии.

Ильин Ю. А., Павлов К. В. Оценка влияния
системы потребительской кооперации на развитие аграрной экономики (на примере Удмуртской
республики)
В статье на примере Удмуртской Республики рассматривается весьма актуальная и недостаточно изученная проблема, связанная с оценкой влияния системы потребительской кооперации на развитие аграрной
экономики. Здесь выявляются наиболее важные факторы этого влияния, а также приводятся количественные показатели, характеризующие оценку влияния в
различных аспектах.
Ключевые слова: система потребительской кооперации, аграрная экономика, оценка влияния, факторы, Удмуртская Республика.
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Ilin Yu. A., Pavlov K. V. Estimation of
influencing of system of consumer co-operation on
development of agrarian economy (on example of
Udmurt republic)
In the article on the example of Udmurt Republic is
examined very aktual and it is not enough the studied
problem, related to the estimation of influencing of the
system of consumer cooperation on development of
agrarian economy. The most essential factors of this
influencing come to light here, and also quantitative index,
characterizing the estimation of influencing in different
aspects is brought.
Key words: are system of consumer co-operation,
agrarian economy, estimation of influencing, factors,
Udmurt Republic.

Ільін Ю. А., Павлов К. В. Оцінка впливу системи споживчої кооперації на розвиток аграрної
економіки (на прикладі Удмуртської Республіки)
У статті на прикладі Удмуртської Республіки розглянуто вельми актуальну й недостатньо вивчену проблему, яка пов’язана з оцінкою впливу системи споживчої кооперації на розвиток аграрної економіки. Виявлено найбільш важливі чинники такого впливу, а
також подано кількісні показники, що характеризують оцінку впливу в різних аспектах.
Ключові слова: система споживчої кооперації,
аграрна економіка, оцінка впливу, чинники, Удмуртська Республіка.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
І. Вступ. Майже кожен з олієжирових комплексів за останні п’ять років діяльності, характеризувався фахівцями як рекордний: рекордний урожай
насіння соняшника, рекордний обсяг переробки на соняшникову олію, рекордний обсяг експортування соняшникової олії, розширення географії постачань у
світі вітчизняної соняшникової олії, лідируючі позиції
серед світових експортерів. Адміністративне обмеження експорту насіння соняшника, падіння рентабельності
виробництва соняшника (порушення сівозмін, зниження урожайності, виснаження ґрунтів), зростання
попиту на біопаливо та нарощування обсягів виробництва ріпаку, сої та льону, зростання світового попиту на насіння соняшника, скорочення пропозиції,
мінімальний вплив держави на регулювання олійного
сектору; відміна механізму встановлення індикативних експортних цін на насіння олійних культур, активізація технічного регулювання галузі, збільшення числа дрібних та середніх переробників, нарощування
імпортного посівного матеріалу у загальному його обсязі — головні характеристик останніх сезонів олійного ринку. Потребує формалізації комплекс факторів,
які системно впливали на стрімкий прорив у галузі,
дослідження глибини якісних перетворень у галузі та
чіткого окреслення основних напрямків посилення
конкурентних позицій вітчизняних підприємств на
світовому ринку продовольства.
ІІ. Постановка задачі. Для реалізації поставленої мети необхідно виконати такі кроки: по-перше,
встановити загальні тенденції вирощування олійних
культур у країні; відслідкувати зміни обсягів вирощування насіння соняшника та виробництва соняшникової олії з початку 90-х рр.; встановити фактори,
що зумовлювали векторну спрямованість кількісних
та якісних показників роботи галузі, а саме — стрімке
зростання або падіння. Проаналізувати техніко-економічні показники підприємств галузі; напрямки техніко-технологічної модернізації потужностей олієпереробних підприємств. На основі отриманих результатів, окреслити напрямки подальшого підвищення
ефективності діяльності підприємств галузі та посилення ринкових позицій.
ІІІ. Результати. Проаналізуємо динаміку збиральних площ та валового збору соняшника.
Динаміка посівних площ соняшника у 20 ст. виглядала так: у 1913 р. соняшником було зайнято 76 тис. га,

у 1950 р. — 894, у 1956р. — 1203 тис.га [1]. Починаючи з 1990 р. збиральні площі соняшника невпинно
збільшуються. У період 1980 — 1990 рр. аналізований показник знаходиться в межах 1600 тис. га. Порівняно з 1980 р. у 2009 р. збиральні площі збільшилися 2,5 рази й перевищили 4000 тис. га. Відповідно
збільшився й валовий збір насіння соняшника за той
самий період у 3 рази. Майже 60% виробництва соняшнику сконцентровано в п’яти областях України:
Дніпропетровській (14,9%), Запорізькій (13,6%),
Одеській (11,1%), Донецькій (11,0%) та Харківській
(9,1%). У цих же областях містяться основні потужності з переробки соняшнику. Однак, слід з’ясувати
якісну складову такого різкого збільшення вказаних
характеристик. Розглянемо показник урожайності соняшника (див. рис. 2).
Вивчаючи рис.1, можна стверджувати, що після
1990-х рр. урожайність соняшника невпинно зростала. Якщо до 1990 р. урожайність соняшника досягала 17 ц/га, то в наступне десятиліття цей показник знизився до мінімального значення у 2004 р. — 8,9 ц/га. Як
вказано в [1] урожай насіння соняшника у передових
підприємствах, що дотримувалися технології вирощування в 1948 — 1950 рр. досягав 24 — 26 ц з 1 га, які
на сьогоднішній день є кращими показниками у світі.
Причинами погіршення якісних показників вирощування такої технічної культури як соняшник є: порушення сівозмін, що викликає виснаження ґрунтів і його
зараження шкідниками та хворобами. Найпоширеніші
шкідливі грибні хвороби — біла, сіра, суха гниль, несправжня борошниста роса, вовчок, які в рази можуть скорочувати врожай. Джерелом падалиці є насіння, що осипалось під час збирання попереднього
врожаю. Боротьба із зараженням ґрунту вимагає конкретних агротехнічних заходів: мінімізація осипання
насіння під час своєчасного збору врожаю, глибока
оранка плугами з передплужниками, у поєднанні з неглибоким обробітком ґрунту до оранки (лущення або
дискування з одночасним прикочуванням котками),
застосування високоефективних гербіцидів.
Ще в 50 — 60-х рр. було науково обґрунтовано
вимогу повернення соняшника на попереднє місце
засіву, — 8 — 10 років [1]. Проведені досліди показали, що під час повернення на попереднє місце засіву соняшнику в сівозміні через 7 років ураження вовчком складало 13% культурних рослин, через 4 роки
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Рис.1 Врожайність соняшника в Україні, ц/га [за даними Держкомстату]

— 31%, через 2 роки — 86%, а врожайність насіння
соняшнику складала відповідно 14.8, 10.5 і 4.9 ц/га.
До того ж соняшник вимагає значної кількості вологи, його не рекомендовано висаджувати після культур, що витрачають багато води з глибоких ґрунтових
шарів (наприклад, цукровий буряк).
Слід враховувати, що на період екстенсивного
розвитку вирощування соняшнику відбувалася структурна перебудова у сільському господарстві: розпаювання земель, реорганізація колгоспів у колективні
сільськогосподарські товариства, відокремлення фермерських господарств. Процеси становлення незалежного господарювання нових агроформувань відбувалися на фоні відсутності доступних джерел кредитування діяльності, що призводило до дефіциту обігових коштів, диспаритет цін на сільськогосподарську
та промислову продукцію призводили до від’ємних
результатів діяльності в сільському господарстві.
Зрозуміло, що на той період, ні часто змінювані
орендатори, ні великі господарства, що були обтяжені
вагомою заборгованістю не могли фінансово забезпечити дотримання агротехнології. Вирощування соняшника надавало можливість швидкого отримання
обігових коштів. Не можна заперечувати, що для деяких суб’єктів господарювання саме це ставилося за
мету діяльності на землі. Як результат — катастрофічне падіння врожайності, що відображалося на рентабельності соняшника.
Починаючи з 2004 р. ситуація змінилася. На цей
період переважна більшість орендних земель зосередилася в масштабних вертикально-інтегрованих агрохолдингах і транснаціональних компаніях. Значні обсяги ріллі, дозволяли виконувати умову сівозмін, доЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

статні обсяги фінансування допускали застосовувати
сучасні методи агротехнологій з використанням елітного посівного матеріалу та сучасних високоефективних гербіцидів. Так станом на 2010 рік на четвертій
частині посівних площ соняшника використано імпортних посівний матеріал, обсяги завезення якого, попри селективну роботу в Україні, збільшуються щороку (наприклад, питома вага імпортного посівного
матеріалу у загальному його обсязі збільшилася від
6% у 2002 р. до 30% у 2007 р). Лідерами продажів
ринку насіння є Syngenta та Pioneer — загальна питома вага 67% ринку, і Monsanto та Limagrain — сумарна вага всіх чотирьох — 80% [2]. Привабливими для
вітчизняних аграріїв особливостями імпортованого
насіння є висока початкова швидкість росту універсальних сортів та високоврожайних гібридів, їхня
стійкість до хвороб та до гербіцидів. Головним стримуючим фактором для широкого застосування вказаного насіння є ціна. За цінами 2010 р. найдорожчий
посівний матеріал коштував 100 — 150 дол. США за
посівну одиницю, насіння середньої цінової категорії
— 40 — 70 дол. США, економ-клас — 20 — 60 дол.
США. При чому запорукою високого врожаю, та повернення витрачених коштів на посівний матеріал є суворе дотримання технології вирощування соняшника.
Звернімо увагу на динаміку виробництва соняшникової олії (див. рис. 2). Рис. 2. демонструє, що починаючи з 1998 р. виробництво соняшникової олії невпинно зростає (за винятком кризового для всієї економіки світу 2008 р.).
Більше 70 % соняшникової олії експортується.
Якщо розглянути ситуацію на внутрішньому ринку,
то можна говорити про таке. Якщо врахувати, що
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Рис. 2. Динаміка виробництва соняшникової олії 1990 — 2009 рр., тис. т [за даними Держкомстату]

споживання продуктів харчування, рослинних олій
у тому числі, має раціональну норму споживання
(15 — 18 кг за рік на одну особу), то можна констатувати, що в нашій країні споживається понаднормова кількість олії та маргарину (у 2010 р. за даними
Держкомстату більше 21 кг на людину в рік). Пояснення цьому явищу таке: відносна ціна одиниці жиру,
що містять рослинні олії менша, ніж у тваринних і
рослинних продуктах харчування. Тобто низький
рівень життя населення нашої країни зумовлює відповідне наповнення споживчого кошика, а саме — менше за раціональну норму споживання молока, м’яса, фруктів, овочів, риби, та понаднормове споживання рослинних олій та хліба. І тому можна говорити, що рослинна олія законно відноситься до суспільних продуктів харчування і її здорожчання впливає на рівень життя населення.
Фахівці та практики олійного бізнесу сходяться
в думці, що запорукою нарощування обсягів соняшникової олії є адміністративне обмеження експорту
насіння соняшника. Саме це питання є найбільш дискусійним і серед науковців, і серед „гравців” ринку.
Якщо поглянути на проблему експортного мита на
насіння соняшника з позиції учасників ринку, тобто
сільгоспвиробників та олієпереробників, то наочно
можна розглядати конфлікт інтересів експортерів насіння соняшника та олії. Існують підрахунки, що в результаті введення обмеження на вивезення насіння соняшника втрати сільгоспвиробників є більшими, ніж
вигода експортерів олії [3]. Якщо поглянути з позиції
держави, то посилення сировинного спрямування ек-

спортних потоків з нашої держави шляхом усунення
експортного мита на насіння соняшника та невикористання можливості поглиблення переробки вітчизняної сировини на основі передових технологій і створення доданої вартості, нових робочих місць у переробній галузі, є економічно недоцільним.
Залишається відкритим питання, чи будуть забезпечені вітчизняні потужності олієпереробних
підприємств сировиною після прийнятих зобов’язань
перед СОТ із повного скасування експортного мита.
Скасування торгівельних кордонів для вітчизняних
підприємств буде означати роботу в умовах суворої
конкуренції. Зрозуміло, що досягнення прибутковості
олієпереробного підприємства глобальної економіки
з рівними умовами доступу до ринку сировини та готової продукції можливе за рахунок випуску максимально якісної продукції з мінімальними витратами. З
кожним кроком, який поглиблює інтеграцію вітчизняних підприємств до світового економічного простору, втрачаються первісні конкурентні переваги: дешевизна робочої сили, сировини, матеріалів, енергоносіїв.
Наразі, лише робота на новітньому енергозберігаючому обладнанні з використанням сучасних технологій,
з урахуванням впливу на навколишнє середовище й
під керівництвом висококваліфікованого управлінського персоналу дозволить зберегти позиції України на
світовому ринку рослинних олій. Погоджуємося з експертами [4, 5], що слід суттєво активізувати законодавчу діяльність з усунення бар’єрів імпортування насіння соняшника до нашої країни, адже не виключена
ситуація існування дешевшої імпортованої сировини.
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Рис. 3. Динаміка інвестицій у основний капітал 2005 — 2010 рр. у млрд.грн. (фактичні ціни)
[за даними Держкомстату]

У такій ситуації можна навіть розглядати ймовірність
подвійної вигоди: для сільгоспвиробників, які зможуть
експортувати дорожче насіння, та переробників, які
зможуть закуповувати його дешевше. 2004 р. вважається роком досягнення межі розширення посівних
площ технічними культурами [6].
У 2005 р. починається стрімкий приріст капітальних інвестицій у сільське господарство та переробну
промисловість (рис. 3). Таким чином, багаторазове
збільшення продукції олієжирового комплексу, яке
відбувалося на фоні зменшення чисельності працюючих є результатом значних капітальних вкладень на
реконструкцію та модернізацію виробництва, а також
будівництва нових олієжирових підприємств.
Як бачимо, інвестиційний бум у досліджуваній
сфері має суттєві темпи приросту, якщо порівнювати
2005 р. з 2008 р., то приріст капітальних інвестицій у
переробну промисловість становить 2 рази, у сільське
господарство 3,4 рази.
Проаналізуємо якісні зміни в технічному обладнанні виробництва соняшникової олії. Візьмемо за базу
порівняння виробничі потужності 2000 р. Станом на
зазначений рік потужності олієекстракційних заводів
складали 2 млн. 460 тис. тонн переробки насіння соняшника. Експлуатувалися чотири типи екстракторів:
СКЕТ, МЭЗ-350, НД-1250, Олье-НД-1250. Олієекстракційні лінії НД-1250, Олье-НД-1250, що складали
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74% виробничих потужностей комплексу знаходилися у експлуатації більше 40 років [6].
У наступні роки відбулися радикальні зміни у
галузі: побудовано 5 нових олієекстракційних заводів
загальною продуктивністю 1 млн. 350 тис. на рік переробки соняшника, 2 олієпресових заводи сукупною
потужністю 527 тис. тонн на рік. На чотирьох олієекстракційних заводах було встановлено нові екстрактори потужністю (1 млн. 470 тис. тонн на рік переробки насіння соняшника). Демонтували 6 застарілих олієекстракційних лінії (3 лінії НД-1250; 2 лінії МЭЗ-350;
1 лінія ОЛЬЕ-НД-1250, що працювали понад 40 років).
Станом на 2008 р. олієкстракційні потужності становили (див. табл.)
Олієекстракційні потужності забезпечують переробку 90% насіння соняшника. Нові потужності олієпереробних заводів орієнтовано також і на переробку
сої та насіння рапсу. Ще однією особливістю технічної модернізації галузі стало широке впровадження
котлів для спалювання лушпиння (за останніми відомостями спалюють 70% лушпиння) та отримання пару
для технологічних потреб.
Завдяки проведеним діям із реконструкції та
оновлення потужностей з переробки олії, у галузі
суттєво покращилися технічні показники виробництва, що, в свою чергу, посилило конкурентні позиції
вітчизняних товаровиробників нашої країни. Як по51
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Таблиця
Потужності олієекстракційних ліній в Україні у 2000 та 2008-х рр. (за даними [6])
Лінія

СКЕТ
МЭЗ-350 ЗАТ
"Пологівський
ОЕЗ"
НД-1250
Олье-НД-1250
Усього

2000 р.
Середньорічна
продуктивність,
тонн

Питома
вага

Лінія

310000

12,6

Европа Краун

340000

13,8

1060000

43,1

750000

30,5

2460000

100

2008 р.
Середньорічна
продуктивність, тонн

Питома вага

1050000

22,3

Де Смет

780000

16,6

Андріотті

380000

8

ССІ

460000

9,7

Бернардіні

150000

3,2

СКЕТ
МЭЗ-350 ЗАТ "Пологівський ОЕЗ"

380000

8

390000

8,3

НД-1250

750000

15,9

Олье-НД-1250

380000

8

4720000

100

Усього

Рис. 4. Технічні показники роботи олієпереробних підприємств у 2005 — 2010 рр. [за даними УкрНДІОЖ]

казують дані рис. 4 за останні п’ять років окреслюється тенденція щодо покращення технічних показників,
так кислотне число сирої олії ( відображає придатність
олії для харчових цілей та показує вміст вільних жирних кислот, накопичення яких свідчить про гіршу
якість олії) зменшилось від 2,24 мг КОН/г у 2005 р.
до 1,34 мг КОН/г у 2010 р. Одним із основних показників технічного рівня олієекстракційного вироб-

ництва є витрати розчинника для переробки 1 т насіння соняшника. За період 2005 — 2010 рр. цей показник зменшився й витрати розчинника від 1,85 до
0,88 кг/т, а в 1991 р. він складав 8,6 кг/т. Зараз на
шести олієекстракційних заводах зазначений показник менше 1 кг. Найкращі показники витрат розчинника на Каховському ОЕЗ (0,12 кг), Кіровоградському ОЕЗ (0,22 кг), Вовчанському (0,53 кг) [7].
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Можна стверджувати, що факторами, які сприяли росту інвестиційної привабливості галузі та притоку
іноземних інвестицій були зростаючі лідерські позиції
українських компаній на світовому ринку соняшникової олії, розвиток інфраструктури галузі, позитивні цінові
тенденції. Компанії галузі одні з найперших почали проводити публічне розміщення акцій на світових біржах.
Наприклад, компанія „Кернел” провела публічне
розміщення акцій у листопаді 2008 р. на Варшавській
біржі й залучила 220 млн. доларів акціонерного капіталу [8]. Однак висока залежність від економічних процесів у світі сприяє не лише позитивним явищам. Так,
фінансова світова криза 2008 р. призупинила динаміку
інвестиційної активності у галузі. Спеціалісти зауважують [9], що світова фінансова криза вплинула на олієжирову галузь через такі канали:
— відтік капіталу з фондового ринку став причиною падіння котувань акцій компаній олійножирового сектору України це, в свою чергу, унеможливило використання компаніями інструментів глобальних
ринків капіталу для залучення довгострокового акціонерного фінансування.
— криза банківської ліквідності зробила неможливим залучення переробниками боргового фінансування для закупівлі сировини (що є найбільш нагальним восени в період урожаю), а трейдерами для закупівлі готової продукції. Цей факт призвів до вимивання обігових коштів із сектору, до зупинки інвестиційних програм виробників.
— падіння глобальних цін на соняшникову олію
знизило рівень рентабельності в секторі та його інвестиційну привабливість.
Але інвестування коштів у сільське господарство
та харчову переробку є сьогодні досить актуальним,
особливо у світлі регресивних явищ у більшості галузей економіки нашої держави та суттєвого здорожчення продовольства у світі.
До основних ризиків агропромислового виробництва, що знижують інвестиційну привабливість
можна віднести таке: залежність урожайності від
природно-кліматичних умов, державного регулювання, зовнішньоекономічної діяльності та кон’юнктури зовнішнього ринку. Досить суттєвими є валютні ризики, хоча для експортерів девальвація національної валюти є вигідною, але для тих виробників, які мають валютні кредити (приблизно третина всіх кредитів залучалась в іноземній валюті через нищу процентну ставку [10]), або вимушені закуповувати обладнання за іноземну валюту знецінення гривні негативно впливає на ліквідність.
Фахівці вказують, що кризова ситуація 2008 р.
змінила джерела інвестування [10]. Так у докризовий період найпоширенішими джерелами і для
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виробників, і для переробників соняшника були такі:
вливання коштів власниками, рефінансування прибутку, залучення банківського кредиту, розміщення
облігацій і фінансовий лізинг. Після 2008 р. більшість
підприємців зменшили витрачання грошових коштів
(маємо на увазі вливання), тому залишилося таке
джерело як рефінансування прибутку, який було отримано в менших розмірах. До того ж у 2009 р.
було зменшено рівень державної підтримки сільського господарства (дотації, здешевлення кредитів).
Здійснення інвестиційної діяльності шляхом купівлі
техніки у фінансовий лізинг втратило популярність,
тому що лізингові компанії, які закуповують техніку закордонного виробництва, перекладають валютні ризики на клієнтів — сільгоспвиробників.
Розміщення облігаційних випусків, які були досить популярні до 2008 р., зіштовхнулося з низкою
складностей: зменшення операційних надходжень в
агропромисловому комплексі, збільшення боргового
навантаження в наслідок девальвації національної валюти, складності з рефінансуванням поточних
зобов’язань, падіння ліквідності підприємств. Кількість
виданих банківських кредитів також зменшилась.
Спираючись на дослідження в [11] можна таким чином охарактеризувати типового виробника соняшника на сьогодні: середня за розмірами компанія
у середньому з банком землі біля 3400 га і середньою площею засіву соняшником 960 га (відомості
2008 р.) і сівообігом 3-4 роки; для сівозміни вирощуються пшениця, ячмінь, кукурудза; середня чисельність робітників 77 чоловік (збільшення у сезон
на 20%); збирання врожаю здійснюється власною
технікою переважно імпортного виробництва; для захисту культури використовується переважно
довсхідні гербіциди; фунгіциди та інсектициди, як
правило, не використовуються; характерною особливістю є економія на добривах — норма внесення в
2 рази менше рекомендованої, поширюється використання мікродобрив; для посівів використовуються якісні гібриди відомих світових брендів, що зарекомендували себе на практиці; продається вирощена
продукція великомасштабним торгівельним компаніям або переробникам восени, або зимою, рівномірні
продажі протягом маркетингового року не є характерними; найактивнішими покупцями соняшника є
Каргіл, Кернел, Оптимус. Типовий виробник соняшника будує інвестиційні плани у напрямку оновлення
парку сільгосптехніки, розширення складських приміщень і банка земель, що обробляється за рахунок
власних коштів та банківських кредитів.
Дослідження [12, 13] показали, що головними
актуальними напрямки робіт з енергозбереження в
олійножировій галузі є:
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1. Проведення енергетичного моніторингу та
енергетичного аудиту на підприємствах галузі. Цей
напрямок передбачає виконання таких робіт: обстеження енергетичного господарства підприємств галузі як
споживачів палива, теплової, електричної енергії, води
та встановлення пріоритетних заходів з енергозбереження; аналіз структури енергоспоживання за технологічними стадіями та розрахунок питомих витрат ПЕР
і води на одиницю продукції; аналіз використання лушпиння для вироблення теплової енергії у вигляді пару
та гарячої води; аналіз енергоємності товарної продукції; розробка науково-обґрунтованих рекомендацій
щодо зменшення питомої ваги енерговитрат у собівартості готової продукції.
2. Розробка та впровадження вітчизняних галузевих інтегрованих комп’ютерних середовищ, які спрямовані на створення оптимальних ресурсо- та енергозберігаючих ліній із застосуванням вітчизняних стандартів, технологій, обладнання.
3. Спалювання лушпиння соняшника. Наразі перешкодами для широкого впровадження спалювання
лушпиння є:
— відсутність вітчизняного котелебудування;
— невирішеність екологічних проблем, пов’язаних з нормативами викидів шкідливих газів і утилізації золи;
— відсутній комплекс обладнання для повного
циклу спалювання лушпиння та отримання теплової
та електричної енергії (когенерації).
4. Нормативно-технічна база. Для вдосконалення існуючих Методичних рекомендацій для нормування витрат теплової та електричної енергії для виготовлення продукції олієдобування та переробки (розроблено УкрНДІОЖ), які використовуються олієжировими підприємствами для практичної розробки питомих
витрат ПЕР необхідно розробити механізм нормування витрат ПЕР (паливно-енергетичних ресурсів) у залежності від якісних характеристик сировини та
обсягу виробництва.
Енергозберігаючі заходи в галузі мають такі направлення:
1. Запровадження сучасних парозабірних устаткувань для теплообмінного обладнання.
2. Упровадження замкнутої системи забору, очищення й повернення конденсату до парокотельні або
його інше ефективне використання.
3. Циркуляційний розігрів соломасу й тропічних
масел, що надходять на підприємство в залізнодорожніх цистернах.
4. Використання кабелів, що саморегулюються
під час зберігання соломасів та тропічних масел у
ємкостях і резервуарах.
5. Використання сокових парів від тостера для

попереднього розігріву міцели на 1 ступеню дистиляції.
6. Використання теплоти бінарної суміші газів,
що входять до дистилятора 1 ступеня для попереднього підігріву міцели.
7. Використання теплоти жирів після дезодорації
для попереднього розігріву жирів, що направляються
на дезодорацію.
8. Запровадження обладнання водно-теплової
обробки м’ятки перед жаровнями.
9. Уведення сучасного ефективного енергозберігаючого обладнання для кінцевого очищення стічних
вод від виробництва.
ІV. Висновки.
Встановлено, що у сфері вирощування соняшника досягнуто межі екстенсивного розвитку. Запорукою отримання високорентабельного врожаю зазначеної культури є вагомі фінансові вклади для інтенсифікації агротехнологій. Враховуючи посилення концентрації земель під технічними культурами у вертикально інтегрованих агрохолдингах та транснаціональних компаніях, що займаються переробкою олійних
культур, у майбутньому можна очікувати достатній
рівень фінансування їхнього виробництва та збереження позитивної динаміки врожайності.
Поряд із динамічним приростом кількісних показників в олійножировій галузі за остання роки відбулися якісні техніко-технологічні зміни, що супроводжувалися посиленням інвестиційної активності в галузі, і які є запорукою збереження світових позицій
вітчизняних підприємств після усунення торгівельних
бар’єрів на ринку олійної сировини.
Аналіз впливу світової кризи на роботу досліджуваної галузі показав, що найбільш незахищеною
ланкою в роботі підприємств галузі є фінансування
обігових коштів та середньосткострокове фінансування.
Вирішення цієї проблеми можна розбити на дві частини: по-перше, посилення загалом фінансового сектору нашої держави, по-друге, розвиток фінансової
інфраструктури агробізнесу.
Зробимо висновок, що головні напрямки технічного вдосконалення роботи підприємств галузі є широке впровадження енергозбереження, де акцентуючим стає спалювання лушпиння.
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ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ — АКТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОРОДА
ИЛИ НОВЫЙ РАКУРС ПРИКЛАДНОГО ГРАДОВЕДЕНИЯ
ведении округа городского обслуживания находятся
водоснабжение и канализация, очистка, освещение улиц,
уборка мусора; затраты на их организацию дополнительно финансируются конкретными потребителями. Возглавляет объединённую структуру мэр, который делит власть
с главным администратором графства.
В некоторых СМА используется модель двухуровневого управления, когда общеагломерационные функции выполняются единым правительством, а местные
муниципальные структуры отвечают за предоставление
услуг, в которых нуждается местное население. Модель реализуется в следующих формах: метрополитенский округ, урбанизированное графство, федерация.
Метрополитенский округ создаётся на территории большей части или всей агломерации для управления одной или несколькими функциями регионального масштаба. Это может быть строительство и управление аэропортами, строительство и обслуживание инженерных сооружений, общественный транспорт, водоснабжение, строительство мостов, туннелей и др. В урбанизированном графстве все местные
администрации одновременно передают правительству
графства функции метрополитенского характера, но
продолжают существовать и выполнять локальные
функции. Форма местной федерации предусматривает создание в пределах одного или нескольких графств
нового органа управления агломерацией, ответственного за организацию наиболее важных общественных
услуг. Функции, не возложенные на общее правительство, остаются в ведении местных властей.
Главным стимулом межмуниципального сотрудничества является финансовая помощь федерального
бюджета метрополитенским ареалам на осуществление комплексных мер регионального развития. Помощь
выделяется при условии создания межмуниципальным
объединением комиссии или агентства комплексного
планирования.
Во Франции межмуниципальное сотрудничество
детально регламентируется несколькими законами.
Ими закреплены понятия „сообщество коммун”, „сообщество агломерации” и „урбанистическое сообщество”, определён порядок создания публично-правовых структур межмуниципального сотрудничества с
собственным налоговым режимом и межкоммунальных синдикатов [6].
Межкоммунальные синдикаты являются ассоциациями, они позволяют коммунам-участницам свобод-

В Украине исторически сложилось около 50 городских агломераций [1] — скоплений городов, посёлков и других населённых пунктов, объединённых трудовыми, культурно-бытовыми, производственными, рекреационными связями. Вопросы координации деятельности местных самоуправлений в пределах той или иной
агломерации постоянно ставятся практикой. Но попытки
наладить координацию пока не продвигаются дальше
протоколов о намерениях заинтересованных сторон, которые в конце концов вынуждены признавать, что они
такой науки „не проходили”. Поэтому обобщение успешного мирового опыта сотрудничества в агломерациях,
информирование о нём муниципальных руководителей
будет содействовать становлению профессионального
подхода к обозначенной проблеме.
Цель статьи — охарактеризовать работающие
идеи межмуниципальной кооперации в масштабе городской агломерации и возможности адаптации этих
идей к отечественным условиям.
За рубежом практикуются различные варианты
организации структур управления в агломерациях [24]. Они разнятся наличием одного или двух уровней
управления, степенью его централизации, характером
участия государства. Рассмотрим это на примере американской и французской моделей.
В США государство стимулирует муниципальное
сотрудничество в агломерациях, минимизируя своё вмешательство. По состоянию на 2010 год здесь было зарегистрировано в качестве статистических единиц 366 городских агломераций, называемых стандартными метрополитенскими ареалами (СМА) [5]. СМА установлены для всех городов, насчитывающих более 50 тыс.
жителей и не являющихся пригородами более крупных
городов. Частью СМА реализована концепция единого
управления агломерацией в таких организационных формах: аннексия несамоуправляемых пригородных территорий, муниципальная консолидация — слияние нескольких самоуправляющихся юрисдикций в единую, консолидация города и графства, на территории которого он
находится. В последнем случае образуются два округа
— общего обслуживания и городского обслуживания.
Округ общего обслуживания охватывает всю территорию агломерации и финансируется из общих для города
и графства фондов, предоставляет услуги электроснабжения, пожарной службы, здравоохранения, полицейской службы, рекреации, услуги по общему благоустройству города, организации дорожного движения. В
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вание, величина которой зависит от количества переданных сообществу коммунами полномочий. Тем самым поощряется более тесная интеграция коммун.
Интерес к агломерационному строительству в
последние годы возрос в России. Эта тема обсуждается с точки зрения возможностей повышения конкурентоспособности экономики регионов и страны в
целом. Признано, что агломерации позволяют синхронизировать развитие населённых пунктов, повысить
эффективность расходования общественных ресурсов
за счёт кооперативных проектов, содействуют росту
масштаба рынков. В качестве опорных центров создания административных агломераций (то есть, ассоциаций смежных муниципальных образований) рассматриваются Новосибирск, Иркутск, Томск, Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Тюмень, Челябинск,
Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара,
Воронеж, Ростов-на-Дону, Сочи, Пермь.
Аналогичные проекты прорабатываются и в других
постсоветских странах — Литве, Эстонии, Казахстане.
В Украине формат сотрудничества местных самоуправлений обозначен в законах о местном самоуправлении [8] и об ассоциациях органов местного
самоуправления [9] достаточно обтекаемо, и теоретически может применяться к организации межмуниципального взаимодействия в агломерациях. Но, как
отмечено выше, из-за отсутствия прописанных процедур такого взаимодействия он практически не используется. Целесообразно было бы дополнить эти
законы положениями о порядке создания и деятельности межмуниципальных организаций, а также перечислить общезначимые сферы договорных отношений, например: создание единого генерального плана
населённых пунктов агломерации, общих проектов
развития транспорта, связи, водоснабжения, землепользования, рекреационных зон.
Проделанная за рубежом большая работа по хозяйственной соорганизации муниципалитетов в городских агломерациях показывает, что процесс налаживания их партнёрства может занять до десяти и более
лет. Необходимые его этапы:
обоснование создания муниципальной агломерации и подготовка общественного мнения;
принятие политического решения о создании
муниципальной агломерации;
определение объёмов муниципального сотрудничества по выбранным направлениям;
оценка расходов каждого местного совета, связанных с реализацией совместных проектов;
согласование механизма финансирования расходов местными советами-участниками;
установление единого тарифа и уровня оказания
услуги, предоставляемой межмуниципальным объединением жителям разных населённых пунктов агломерации.
Имеющие место в Украине попытки за деньги зарубежных фондов ускорить формирование сотруднических связей в агломерациях [10], пренебрегая некоторыми из отмеченных этапов, основаны на упрощён-

но выбирать одну или несколько сфер совместной
реализации полномочий. В зависимости от числа охваченных синдикатом сфер его характеризуют как
одноцелевой или многоцелевой.
Публично-правовая структура межмуниципального сотрудничества с собственным налоговым режимом
реализует принцип федеративного устройства. Она
предполагает разделение ответственности коммун за
результаты деятельности в рамках общего проекта развития и обустройства территории. Городские коммуны
могут образовывать структуры „сообщество агломерации” и „урбанистическое сообщество”, сельские —
„сообщество коммун” (наименее интегрированное).
Сообщество агломерации предназначено для небольших городов. В этом случае на территории агломерации должно проживать не менее 50 тыс. человек, а центральный город — насчитывать не менее
15 тыс. жителей. Урбанистическое сообщество объединяет коммуны с общей численностью жителей
500 тыс. человек. Данная форма предназначена для
двадцати самых крупных французских агломераций.
Первые межмуниципальные образования появились
во Франции в конце XIX века. К началу 2010 г. было
создано 18 тыс. межкоммунальных синдикатов, 2409
сообществ коммун, 181 сообщество агломерации и 16
урбанистических сообществ [7]. До 2014 г. правительство планирует вовлечь в межмуницпальные объединения оставшиеся неохваченными ими коммуны.
Решения в структуре межмуниципального сотрудничества принимает совет. Члены его назначаются муниципальными депутатами коммун-участниц, количество
же мест в совете для каждой коммуны выделяется пропорционально численности её жителей. Коллегиальный
орган выбирает президента. Политика межмуниципального объединения должна быть одобрена всеми коммунами. Поэтому в управлении межмуниципальной структурой важную роль играет орган, объединяющий мэров
коммун, — бюро или „собрание мэров”.
Межмуниципальное сотрудничество осуществляется в таких областях как сбор и обработка отходов, жилищная политика, водоснабжение, водоотведение, транспорт, дорожная сеть, сооружение спортивных объектов и объектов культуры.
Деятельность структур межмуниципального сотрудничества финансируется за счёт взимания платы
с граждан за оказание соответствующих коммунальных услуг. Межкоммунальные синдикаты получают,
кроме того, взносы от коммун-членов синдиката, размер которых определяется численностью жителей или
зависит от объёма услуги, предоставляемой коммуне. Публично-правовая структура межмуниципального
сотрудничества с собственным налоговым режимом,
как можно уже понять из её названия, получает от
коммун не взносы, а часть четырёх местных налогов
— на профессиональную деятельность, жилищного
налога, земельного и налога на недвижимое имущество. Всем структурам этого типа предоставляется
также дотация государства на текущее функционироЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012
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ном понимании природы городской агломерации. Нетрудно предвидеть, что такие попытки исчерпают себя
с завершением зарубежной финансовой помощи.
Необходимым условием становления межмуниципальной кооперации в агломерациях является, прежде
всего, повышение уровня градоведческой подготовки
граждан и муниципальных служащих, в частности. Для
последних имеет смысл, в порядке повышения квалификации, среди прочего, разработать и провести серию деловых игр „Управление городскими агломерациями”. Средством же стимулировать переход к практическому межмуниципальному сотрудничеству видится предоставление грантов совместным проектам местных советов соответствующими областными советами. Другими словами, межмуниципальное взаимодействие будет жизнеспособным, если сформируется поддерживающая его своеобразная „экосистема”.
Фактором, который подтолкнёт местные власти
в агломерациях объединить усилия не только в среднесрочном, но и в стратегическом плане, представляется приближающаяся революция в градоустройстве,
а, именно, — автоматизация зданий и жилищ, переход к технологиям интеллектуальных (активно-адаптивных) сетей и, на основе их, к „умным” городам,
что связано с экологическими императивами и задачами энергосбережения. Наиболее полно и эффективно принципы „умного” города могут быть воплощены как раз в городских агломерациях благодаря большему пространству охвата.
Особенно актуальна эта проблематика для высокоурбанизированного Донбасса. Курс на интеллектуализацию инженерных инфраструктур здесь откроет
крупный рынок услуг и продукции для переустройства
систем жизнеобеспечения. На него логично было бы
частично переориентировать научно-технический и производственный потенциал энергетики и машиностроения региона, используя механизмы государственночастного партнёрства. Правомерно ожидать также повышения инвестиционной привлекательности края для
зарубежных высокотехнологичных компаний. С этим
появится возможность, наконец, модернизировать экономический профиль донбасских городов, о необходимости чего говорится уже двадцать лет.
Выводы. Опыт США, Франции, Нидерландов и
других государств с длительной историей урбанизации
убеждает в том, что раньше или позже Украине придётся решать проблему управления агломерациями.
Поэтому целесообразно встроить данное направление
в систему стратегических целей реформирования административно-территориального устройства страны.
Для обоснования внесения соответствующих изменений в законодательство необходимо провести углубленное исследование вопроса статуса агломераций с учётом апробированных в мире подходов к его решению.

Дробишевська Т. В. Міська агломерація — актуальний формат функціонування й розвитку міста
або новий ракурс прикладного містознавства
У статті проаналізовано проблему використання
потенціалу міжмуніципального співробітництва в природно сформованих міських агломераціях України.
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ЗМІНИ В МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ ЄГИПТУ
ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ У ТРАВНІ 2011 р.
Єгипет — одна з найбільш великих і економічно розвинених країн Близького Сходу та Північної Африки. Однак, 2010 — 2011 рр. стали дуже складними для країни і в політичній, і в економічній сфері. Заворушення в Єгипті вибили ґрунт з-під ніг економіки регіону, внаслідок чого вона потерпає від збитків.
На думку експертів і журналістів основними причинами заворушень в Єгипті є: беззмінне 30-річне
перебування при владі одного клану, як наслідок —
неможливість для опозиційних кланів реалізувати свої
амбіції, безробіття, відсутність механізмів соціального захисту незаможних верств населення, а також деякі
структурно-демографічні фактори.
На думку багатьох аналітиків, протести в Єгипті
спровокувала революція в Тунісі, викликавши ефект
доміно. Подібно Тунісу на початку єгипетських заворушень мали місце випадки публічних самогубств.
Так, 17 січня студент спалив себе перед будівлею парламенту в Каїрі. Заворушення в Єгипті, як і в
Тунісі, були детально висвітлені світовими інформагентствами й отримали власні імена: „Твіттерна революція”, „Молодіжна”, „Гірчична”, „Курортна”, „Динна”, „Революція пірамід”, а також „Фінікова” [1].
Основною проблемою „революції” в Єгипті наразі є відсутність яскравих харизматичних лідерів.
Це дуже показовий факт. Революція (якщо це дійсно
революція, тобто зміна одного суспільного ладу
іншим) обов’язково „виштовхує” нагору не одного
й не кількох, а цілу генерацію нових яскравих лідерів.
У Єгипті цього немає, оскільки вважати тих молодих бунтарів, які перманентно виходять на вулицю й
чогось вимагають, новими робесп’єрами і дантонами не можна.
З усією очевидністю це демонструє нам, що нічого в єгипетській дійсності кардинально не змінилося,
крім одного, — приходу в економіці до влади нового
молодого покоління, якому „дідусі садатівського періоду” сильно ускладнювали життя й не давали спокійно розширювати свій бізнес. Тому основні зусилля
нової влади зосереджені зараз у сфері судів і конфіскацій. Іншими словами, йде перерозподіл власності й
активно розчищується „галявина” для нових економічних „грандів”. Головні кандидати у президенти країни (Амр Муса і М.ель-Барадеї) з усією очевидністю
демонструють нам вузькість „лінійки лідерів”. Країна
знаходиться на роздоріжжі; гостро відчувається потреба в кардинальних економічних реформах, у
2014 р. очікується перша серйозна криза дефіциту продовольства. При цьому фактично відсутній клас моЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

лодих і енергійних політичних діячів нового покоління. І, підкреслимо, особливо — світських лідерів.
Помітно відчувається криза силових структур.
Внутрішня держбезпека і МВС розформовані; керівники під слідством, більшість досвідчених співробітників звільнено. У цій ситуації інформація про можливу появу в Єгипті відомого фінансиста „Аль-Каїди”
й „чеченського ветерана” Абу Рабіа не виглядає чимось винятковим і неможливим. Навіть, не зважаючи
на той факт, що за часів Х. Мубарака він у розшуку.
Певною мірою ще працює УОР (зовнішня розвідка),
яку зміни поки що мало торкнулися. Зокрема новий
керівник УОР М. Мувафі відвідав із приватним візитом у кінці березня 2011 р. Саудівську Аравію та Сирію. У першому випадку мова йшла про відновлення
єгипетсько-іранських відносин, а в другому — про
допомогу сирійців у налагодженні внутрішньо-палестинського діалогу. В останньому, як можна судити із
підписаного договору між ФАТХ і ХАМАС, було досягнуто прогресу. А що стосується реакції Ер-Ріяда,
то вона була не такою однозначною. Візит нового головного розвідника повинен був дати відповідь на питання: чи збережуться саудівські інвестиції в Єгипет у
випадку потепління ірано — єгипетських відносин. А
також ще один таємний сенс: налякати саудівців тим,
що в разі відмови у великих фінансових внесків з
їхнього боку, Каїр запропонує зробити це Ірану. Як
зрозуміло, такий маневр спрацював лише наполовину, оскільки саудівці ув’язали пакет допомоги з безумовною відмовою Каїра від відновлення в повному
обсязі відносин з Тегераном. І тут Ер-Ріяд звітує собі
в тому, що стратегічного альянсу Єгипту з Іраном не
буде. І не лише в силу внутрішніх сунітсько-шиїтських протиріч і амбіцій регіональних лідерів, але й тому,
що цього не допустять у Вашингтоні. А кожен третій
долар в єгипетській економіці — це допомога США.
Від цього факту не зможе відмовитись ніхто, включаючи „братів-мусульман”.
Звідси й тактика руху, який з одного боку має
враховувати економічні реалії, а з іншого — політичну коньюктуру. А вона на сьогоднішній день така, що
грати колишню роль регіональної держави Єгипет наразі не може.
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Відбудеться чи ні друга революція в Єгипті? Події
травня в АРЄ показали й як за те, що така революція
не за горами, й те, що військові фактично стали спадкоємцями Хосні Мубарака.
За відомостями єгипетських правозахисників,
після масових заворушень в Єгипті в період з 25 січня
по 11 лютого, коли армія своїм показним нейтралітетом фактично сприяла видаленню Мубарака, через систему військових трибуналів пройшли понад 10 тисяч
осіб [2].
27 травня тисячі єгиптян вийшли на площу Тахрір
для того, щоб висловити протест проти того, що реалізація реформ після відходу Мубарака й приходу до
влади військових, відбувається повільно. Учасники
акції вимагали проведення „другої революції”, якнайшвидшого повернення влади до цивільних.
На тлі Гамлетівського — „бути чи не бути”
другій революції в Єгипті — в цій країні все чіткіше
вимальовувався новий фронт протистояння — між
єгипетськими мусульманами й коптами. Раніше подібних конфліктів не допускала колишня влада.
„Нові” не стали перейматися стосовно цього питання, можливо, для того, щоб відкрити новий клапан
„випускання пару”, при тому, що ця їхня гра є дуже
ризикованою. Вона загрожує розколом єгипетського суспільства [3].
Тим часом Єгипет усе більше відчуває економічні
наслідки січневих подій, що призвели до уходу Хосні
Мубарака.
Як заявив для газети „Аль-Алям аль-Яум” міністр
туризму Єгипту Мунір Фахрі Абдель Нур, всього за
чотири місяці туристичний сектор країни недорахував
2270000000 дол. доходів. Ще один удар по туристичному сектору завдали міжконфесійні зіткнення, після
яких показник бронювання місць в єгипетських готелях скоротився на 15%.
Варто нагадати, що в рекордний для туристичного сектору АРЄ 2010 р. іноземці „привезли” Єгипту
близько 13 млрд. дол. доходів, що склало близько
6% ВНП країни. У секторі було зайнято до 10% активного населення. У 2010 р. Єгипет відвідали понад
14 млн. туристів.
За даними національної статистичної служби, з
січня по березень включно Єгипет відвідали 1900000
туристів, що на 46% нижче показника 2010 р.
Країна збідніла на кілька мільярдів доларів. Щодня
економіка Єгипту втрачає 310 млн. дол. США. 40%
жителів країни живуть за межею бідності.
Єгипетський фунт дешевшає по відношенню
долара.
Заворушення в Єгипті вибили ґрунт з-під ніг економіки регіону. Хоча довгий час ця держава була
синонімом економічного успіху Близького Сходу.

Навіть світова криза не змагла підкосити місцевий ринок. Ринкові реформи, і як наслідок приплив іноземних інвестицій, спровокували бум у секторі нерухомості, розвитку туризму та підвищенні споживчого
попиту. Утім, впоратися з основними проблемами —
великим обсягом зовнішнього боргу, безробіттям і
високими цінами на продовольство, державі так і не
вдалося. Більше 40% населення живуть за межею
бідності, заробляючи менше двох доларів на день. Як
результат — масові протести. Аналітики поспішають
оприлюднити невтішні прогнози. У цьому році безробіття перевищить 25%.
25 травня голова національної статистичної
служби Абу Бакр аль-Гінді повідомив, що станом на
кінець першого кварталу 2011 р. рівень безробіття
серед працездатного населення країни досяг позначки в 11,9%. Аналогічний показник у 2010 р. — 8,9%.
Він пояснив помітне зростання безробіття деградацією єгипетської економіки після протестів кінця
січня — початку лютого.
Дефіцит бюджету перевищить 8%. За офіційними даними, іноземні інвестиції у фінансову сферу країни практично припинились. Усі три рейтингові агентства вже знизили рейтинг Єгипту до „непридатного
для інвестицій”. Світові виробники відреагували миттєво. Зірвалися кілька великих угод. Electrolux не захотіла купувати найбільшого на Близькому Сході виробника побутової техніки Olympic Group, відклавши
операцію в 480 млн. дол.
Потерпає збитків і транспортна система. Суецький канал — важливе джерело доходів для Єгипту.
Щодня через нього проходить 2,5% світової нафти.
Якщо він буде закритий навіть на короткий термін, то
країні загрожує бюджетна криза. На сировинних ринках вирішили зіграти на випередження. Стрімко підскочили ціни на нафту. Нафта марки Brent вже другий
тиждень торгується вище позначки в 100 доларів. У
1950-х і 1960-х рр. закриття каналу вело до різких
стрибків цін на нафту, тому що поставки йшли з Перської затоки в Європу або США. Зараз географія поставок куди складніше, і значно важливіший маршрут
— це поставки з Перської затоки в Азію. І тому, можливе закриття призведе до подальшого зростання цін
[4, 5].
Єгипет є головним діловим партнером Росії в
Близькосхідному регіоні. Ще за сприяння СРСР на
єгипетській території було побудовано близько ста
великих енергетичних, сільськогосподарських, іригаційних та інших об’єктів, багато з яких до цих пір
відіграють ключову роль в єгипетській економіці. За
підсумками 2010 р. товарообіг між двома країнами
досяг 2,2 млрд. дол., а з урахуванням туристичних
послуг цей показник складає 4,2 млрд. дол.
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У той же час, безлади й зміна влади в Єгипті на
початку 2011 року призвели до різкого падіння товарообігу між Росією і Єгиптом. Крім того, негативно
на торгових відносинах двох країн позначилося й
ембарго на експорт пшениці з Росії. „У першому триместрі цього року товарообіг впав до 30% у порівнянні
з цим же періодом 2010 року”, — прокоментував торговий представник Росії в Єгипті Ара Мелікян.
У свою чергу, єгипетські експерти вказують на
низький рівень російських інвестицій в економіку
Єгипту, які не перевищують 300 млн. доларів. За словами російського торгового представника, на єгипетському ринку працює близько 15 компаній з РФ, але
наразі „є плани входження нових підприємств, у тому
числі, у сфери транспорту”. Однак він визнав, що в
багатьох потенційних інвесторів залишаються побоювання з приводу питань безпеки та стабільності ситуації в Єгипті [5,6].
Події в Єгипті мають важливе значення для Ірану.
Вони можуть істотно змінити політичну ситуацію, ставлячи під загрозу або зміцнюючи регіональні і міжнародні позиції Ірану.
Після того як громадські акції протесту в Єгипті
перетворилися на антиурядові маніфестації, офіційний
Тегеран висловив підтримку єгипетської опозиції.
Президент, духовний ватажок й інші політичні діячі
Ірану закликали єгиптян повалити владу Х. Мубарака, якого Тегеран звинувачував у проведенні ізраїльсько-американської політики та антиісламізму. Основний зміст послання духовного проводиря А. Хаменєї
від 4 лютого зводився до того, що події в Єгипті відображають волю Господа й за своїм характером засновані на ісламі та моральності, мета якої — позбутися
від нинішнього єгипетського керівництва в ім’я
ісламського відродження.
Фактично, Ірану вигідні:
a) подальша дестабілізація Єгипту,
б) збереження кризи виключно на території Єгипту.
Як це не дивно, але за другим пунктом інтереси
Ірану збігаються з інтересами Ізраїлю та Сполучених
Штатів, які в разі неподолання кризи спробують хоча
б домогтися його максимальної контрольованості, і
не дозволити його подальшого поширення в арабському світі [6].
Очевидно, що з відходом Мубарака в Єгипті було
покладено початок нестабільності, збереженню якої
сприятимуть три важливі обставини:
1. якщо після Мубарака до влади прийде його
прихильник і прийнятний для Заходу Омар Сулейман, то стабілізувати ситуацію в країні буде важко,
оскільки він не користується великим авторитетом у
суспільства;
2. легальна єгипетська опозиція все ще перебуЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ває на етапі формування, а „Брати-мусульмани” тількитільки входять в офіційне і легітимне опозиційне поле,
і невідомо, до чого призведе процес „кристалізації”
опозиції і як він вплине на стабільність Єгипту;
3. лібералізація внутрішньополітичного життя
Єгипту і застосування демократичних механізмів дадуть можливість ісламському світу та іншим
зовнішнім силам залучитися до внутрішньо-єгипетського розвитку, що в роки влади Мубарака було майже неможливо.
Після ознайомлення з проектом бюджету Єгипту на 2011 — 2012 рр. МВФ ухвалив рішення щодо
виділення кредиту країні на відновлення постраждалої від державного перевороту та масових заворушень економіки. Кредит становить 3 млрд. доларів.
Згідно з умовами договору, на обговоренні яких були
присутні міністр фінансів Єгипту Самір Радван та заступник директора підрозділу МВФ по Близькому
Сходу Ратна Саха, позика надана на п’ять років під
пільгову ставку в 1,5% річних. Кошти, які будуть
надані МВФ, підуть на створення нових робочих
місць, надання допомоги бідним верствам населення і скорочення дефіциту бюджету. Крім МВФ, виділити гроші Єгипту повинен Світовий банк. Кредитна
організація планує надати країні 4,5 млрд. дол. у наступні два роки [7].
Міністерство туризму Єгипту повідомило про
плани в найближчі три роки — подвоїти російський і
український турпотік. Для цього єгиптяни готові не
тільки кардинально змінити підхід до реклами курортів, але й надавати допомогу туроператорам: „для
якнайшвидшого відновлення турпотоку на курорти
Єгипту міністерство підготувало програму компенсацій туроператорам за прогорілі місця на чартерних
рейсах. Зараз така програма діє за чартерам в Табу,
Марса-Алам, Луксор, Асуан, а також на курорти єгипетського Середземномор’я”, — запевняє російських та українських туроператорів міністр туризму
країни [5].
Загалом, поки що існує як мінімум три варіанти
розвитку подій в Єгипті.
Перший з них пов’язаний з можливістю другої
революції, яка визріває на тлі критики — і в багатьох
випадках справедливою — єгипетських військових.
Другий — з можливістю розгортання повномасштабної міжконфесійної війни, оскільки є чимало сил,
включаючи прихильників колишнього президента, які
бажають цього.
Третій — пов’язаний з можливим посиленням
військового режиму, який може отримати підтримку
„Братів-мусульман”. Такий сценарій після хаосу буде
розглянуто багатьма єгиптянами як єдиний рятівний
варіант [3].
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Таким чином, якщо „революція” зруйнувала економіку могутньої країни, що розвивається, то кому це
було вигідно? Зрозуміло, що не народу, який за допомогою IT-технологій вивели на вулицю, а тепер на
кілька років відкинули назад у своєму розвитку. Економіка Єгипту в роки глобальної фінансово-економічної кризи вистояла і швидко розвивалася, набагато
швидше, ніж економіка США та країн Євросоюзу, а
зараз вона похитнулася. Економіка Єгипту зазнала
серйозних втрат за кілька місяців антиурядових хвилювань. Але все ж хочеться вірити, що країна впорається з цією кризою, і гідно вийде з цієї проблеми, і
що єгипетський народ нарешті зможе зітхнути
спокійно й жити в мирі та достатку.

Юсеф Н. Н. Зміни в міжнародних економічних відносинах Єгипту після революції у травні
2011 р.
У статті йде мова про „революцію”, яка спіткала
Єгипет у 2011 р., та до яких змін вона призвела. Розглянуто наслідки масових заворушень в середині
самої держави, а також їхній вплив на розвиток міжнародних економічних та політичних відносин Єгипту з
іншими країнами.
Ключові слова: міжнародні економічні відносини, економіка Єгипту, революція, наслідки, масові заворушення.
Юсеф Н. Н. Изменения в международных
экономических отношениях Египта после революции в мае 2011 г.
В статье изложены основные причины „революции”, которая постигла Египет в 2011 году, и к каким
изменениям она привела. Рассматриваются последствия
замешательств внутри самого государства, а так же их
влияние на развитие международных экономических и
политических отношений Египта с другими странами.
Ключевые слова: международные экономические
отношения, экономика Египта, революция, последствия, массовые протесты.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА
В АР КРЫМ
быльным делом для селян и дать горожанам альтернативу на приморских курортах. С 1999 по 2004 г. 7
проектов Союза были профинансированы Международными фондами „Відродження”, Tacis, Pauci,
Winrock International:
1999 — 2000 гг. — Греческий культурно-этнографический центр „Карачоль”;
2000 — 2001 гг. — Крымскотатарский культурно-этнографический центр „Коккоз”;
2000 — 2001 гг. — „Женский бизнес: учись, думай, действуй и побеждай”;
2001 — 2002 гг. — „Общественный центр само
занятости женщин в Крыму”;
2002 — 2003 гг. — „Интеграция культурно-этнографических центров разных этнических групп народов Крыма в бизнес”;
2003 — 2004 гг. — „Влияние индивидуального
туризма на развитие бизнеса в сфере размещения туристов” (совместно с Польшей);
2004 г. — „создание Регионального центра народных ремесел как модели малого предпринимательства на селе”.
„Союз содействию развития сельского зеленого
туризма в Крыму”, как член Европейской организации,
постоянно участвует в различных международных семинарах и конференциях: в мае 2003 г. — состоялся
международный семинар по сельскому туризму в Мюнхене, в октябре 2003 г. — Первый Европейский конгресс по сельскому туризму в г. Хаене (Испания),
2 — 6 июня 2004 г. — Международная конференция и
круглый стол по сельскому зеленому туризму в Риге
(Латвия), октябрь 2004 г. — Международный семинар
ВТО в Румынии, январь 2005 г. — круглый стол по проблемам развития сельского зеленого туризма, Берлин.
В 2006 г. основана „Крымская ассоциация сельского зеленого туризма”, являющаяся общественной
организацией, объединяющей на добровольной основе собственников усадеб объектов сельского зеленого туризма.
В декабре 2005 г. Верховная Рада АРК приняла
постановление о приоритетном развитии аграрного
сектора Автономной Республики Крым и социальном
развитии села. В 2006 г.:
— Министерство курортов и туризма АРК выделило из своих средств 200 тыс. грн. На развитие
сельского этнографического туризма;
— Министерство по делам молодежи, семьи и
тендерной политики направило 1,7 млн. грн. на строительство усадеб и жилья на селе;

Постановка проблемы в общем виде. Развитие сельских территорий является одним из важнейших направлений аграрной политики, направленных
на повышение жизненного уровня сельского населения, создание комфортных условий жителям украинского села. Оно предусматривает качественные изменения как в продуктивных силах и производственных
отношениях, так и в социальном развитии.
В Крыму практически перестала функционировать сеть сельских предприятий бытового обслуживания, возрос отток сельского работоспособного населения из сел в города.
Поэтому формирование рыночной экономики в
Украине усилило интерес к формам и методам туристического обслуживания населения. Развитие сельского зеленого туризма в селах увеличивает не только
вклады в национальный доход страны, но и увеличивает рабочие места, а также является одной из форм
сохранения и развития экономики сел.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализом и проблемами развития сельского зеленого туризма в Крыму посвящены работы
Б. Л. Финогеева и Н. Н. Гордецкой [1], М. В. Николко [2]. Ю. Ф. Комов [1, с. 65], разработал систему
определения класса жилья в системе сельского зеленого туризма адаптированную к европейским требованиям и на базе этих исследований создал электронную версию первого крымского каталога по
сельскому зеленому туризму.
Цель и задачи исследования. Целью данной
статьи является анализ развития сельского зеленого
туризма в Крыму и выявление причин сдерживающих развития этой сферы бизнеса. Для реализации
поставленной цели было решено несколько задач:
представлена законодательная база по сельскому зеленому туризму, общая характеристика сельских усадеб в Крыму, исследованы мероприятия по продвижению этого вида туризма на мировой рынок и предложены маркетинговые мероприятия по усовершенствованию этого турпродукта.
Изложение основного материала. Первая организация по развитию сельского зеленого туризма в
Крыму — „Союз содействию развития сельского зеленого туризма в Крыму” появилась в 1998 г. Возглавляет Союз Н. Гордецкая. Организация объединяет хозяев сельских усадеб в регионах Крыма, работников культурно-этнографических центров, ряд частных организаций в сфере народных промыслов. Цель
у участников Союза — сделать отдых на селе приЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012
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им жилья. До 2003 г., когда был принят закон, разрешающий владельцу частного хозяйства устраивать в
своем подворье условия для приема туристов, такие
усадьбы работали полулегально.
В Крыму постоянно проводятся конференции по
сельском зеленому туризму в разных регионах. За
2010 г. конференций было проведено 15, при поддержке общественной организации „Слоу Фуд Крым”, Министерства курортов и туризма, и главы представительства ЕС в Украине Жозе Мануэль Пинту Тейшера.
Для развития сельского зеленого туризма в Крыму есть все условия: сочетание живописных гор и обширных равнин, лесов и степей, озер и рек. Широкая
сеть природных памятников —уникумов, занимающих
более 5% площади Крыма, создает возможность для
развития сети туристических маршрутов и троп. Туристы некоторое время ведут сельский образ жизни среди природы, знакомятся с ценностями народной культуры, прикладного искусства, с национальными песнями и танцами, местными обычаями, принимают участие в традиционных праздниках и фестивалях.
Наиболее эффективно сельский зеленый туризм
развивается в 6 районах Крыма: Бахчисарайском,
Ленинском, Белогорском, Кировском, Советском и
Симферопольском.
1) В Бахчисарайском районе 3 поселка городского типа (Куйбышево, Научное, Почтовое) и 82 населенных пункта. По данным райгосадминистрации на
14.11.08 г. в районе зарегистрировано 10 туристических усадеб.
Объектами туризма в Бахчисарайском районе
являются такие достопримечательности как: ханский
дворец, пещерный город Эски-Кермен (VI — XIII вв),
крепость и пещерный город Мангуп-Кале (VI —
XIII вв), крымская астрофизическая обсерватория АН
СССР, дом природы, заповедно-охотничье хозяйство,
заказники Большого Каньона Крыма и Качинский
Каньон, 7 памятников природы местного значения.
Также район специализируется на садоводстве (яблоня, груша, персик, вишня) и виноградарство. Выращиваются эфиромасляничные культуры (лаванда,
шалфей, роза), грецкий орех, миндаль.
Автомобильных дорог — 762 км, в том числе с
твердым покрытием — 500 км., железнодорожные
станции: Бахчисарай, Почтовое, Самохвалово, Сирень.
Наличие железной и автомобильной дорог упрощает
доступ к селам.
В с. Дачное расположена усадьба „Эски-Кермет”
ориентированная на культурно-исторический туризм. В
с. Ароматное, Розовое, Репино, Миловидное сельскохозяйственные предприятия специализируются выращиванием эмиромасляничных культур, и хозяева сельских усадеб привлекают туристов не только своим гостеприимством, но и комплексом услуг по ароматерапии, траволечению и общему оздоровлению. В селах
Куйбышево и Кудрино усадьбы представляют такие
виды туризма как: охотничий туризм, экотуризм, пе-

— Министерство экономики АРК выделило
1,2 млн. грн. в виде кредитных ресурсов для сельчан [3].
Одной из форм поддержки развития сельского
зеленого туризма выступает кредитование в рамках
программ развития малого предпринимательства. В
настоящее время, банки, работающие в регионе, могут обеспечить удовлетворение кредитных потребностей малого предпринимательства в пределах
500 млн. грн. (такая сумма ресурсов находится на балансе региональной сети).
В сентябре 2007 г. Верховная Рада Крыма утвердила программу развития сельского зеленого туризма в Крыму, которую разрабатывали сотрудники Министерства курортов и туризма АРК совместно с
различными организациями и ведомствами. Целью
программы было создание конкурентоспособного агротуристического продукта, соответствующего международным стандартам. Также эта программа должна была помочь в эффективном использовании рекреационного потенциала сельских территорий. В
2010 г. срок реализации программы истек, однако из
запланированных в республиканском бюджете
1,208 млн. грн. на зеленый туризм в Крыму за 3 года
потратили лишь 250 тыс. грн., в связи с тем, что финансирование началось только в 2008 г., а в 2009 г.
финансирование вообще не выделялось и программу
полностью реализовать не удалось.
Сдерживающим фактором развития сельского
зеленого туризма является законодательная база. Как
отдельный вид туризма, развитие которого является
приоритетным направлением государственной политики отражено в статьях 4 и 6 Закона Украины „О туризме”, №324 от 15.09.1995 г. [4]. Право личных сельских хозяйств заниматься сельским зеленым туризмом отмечено в статье 1 Закона Украины „Про особисте селянське господарство”, №742 от 15.05.2003 г.
[5]. Проект Закона Украины „Про сільський зелений
туризм” принят был в 2007 г. [6], но до сих пор не
утвержден Верховной Радой Украины.
Следовательно, деятельность в указанной сфере
в настоящее время может производиться без создания
юридического лица и без регистрации физического
лица в качестве субъекта предпринимательской деятельности. При этом данная деятельность не должна облагаться налогом на доходы физических лиц, если ее
осуществляет гражданин, зарегистрировавшийся в
местном (сельском, поселковом) Совете в качестве
ведущего личное крестьянское хозяйство и имеющий
в собственности не более 2 га земли на семью. В противном случае, (если площадь земельного участка превышает 2 га) необходимо уплачивать налог в размере
13% от прибыли личного крестьянского хозяйства. Если
гражданин не зарегистрировался в качестве ведущего
личное крестьянское хозяйство, ему необходимо уплачивать налог в соответствии с Положением о налогообложении в Автономной Республике Крым доходов
граждан, полученных от сдачи внаем принадлежащего
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чебных грязей (озера Чокрак, Узкнларского, Тобечинского), минеральные грязи Булганакских грязевых сопок и открыто свыше 150 минеральных источников.
Сельские усадьбы расположенные возле озер
Чокрак, Узунларского, Тобечикского предлагают оздоровительные услуги связанные с грязелечением.
4) В Кировском районе крупнейшие населенные
пункты — пгт. Кировское, г. Старый Крым, а также 30
сельских населенных пунктов. По данным райгосадминистрации на 24.11.08 г. в районе зарегистрировано 7
объектов относящихся к сельскому зеленому туризму.
Проходящий через Кировский район Северо-Крымский канал создал благоприятные условия для развития
сельских усадеб с организацией рыболовли и отдыха у
воды. В с. Трудолюбовка, с. Красносельское, с. Новофердоровка удобное расположение с выходом к арбатскому заливу создал дополнительные услуги по виндсерфингу, рыболовству и морским прогулкам. Также
сельские усадьбы ориентируются на спортивно-оздоровительный туризм (пешеходный, конно-спортивный, вело
туризм), с включением в общую схему.
5) В состав Советского района входят 40 населенных пункта. По данным райгосадминистрации на
28.11.08 г. в районе зарегистрировано 2 объекта относящихся к сельскому туризму.
В районе 2 народных музея. Условия развития
Советского района аналогичны условиям Кировского района. Проходящий через Советский район Северо-Крымский канал создает условия для развития
сельских усадеб с организацией рыболов ли и отдыха у воды. В с. Чапаевка сельская усадьба „Отечество”, предоставляет помимо проживания услуги конно-спортивного туризма.
6) Симферопольский район включает город республиканского назначения, 3 поселковых и 18 сельских советов и 104 населенных пункта. Поданным райгосадминистрации на 03.11.08 г. в районе зарегистрировано 4 объекта, относящихся к сельскому туризму.
Наиболее перспективным районом развития сельского зеленого туризма является Салгирская долина,
где располагаются с. Доброе, с. Пионерское, с. Андрусово, с. Лозовое. В настоящее время в этих селах
существуют десятки домов, которые принимают гостей под видом родственников.
Салгирская долина — это уникальный природно-климатический комплекс: чистое Аянское водохранилище, дубово-грабовые леса, две оборудованные
пещеры „Мраморная” и „Эмине-баир-Хосар”, и 1 необорудованная пещера „Златоглазка”. В с. Кольчугино
расположена сельская усадьба „Кроненталь” имеющая свою историю. Она расположена в доме помещика Шнайдера (1870 г.), имеет винный погреб, маленький музей традиций и быта крымских немцев и
коллекцию черепицы.
В настоящее время все более решающее значение приобретает качество маркетинговых коммуникаций, то есть система продвижения продукта на ры-

шеходный и вело туризм горными тропами. В селе Научное располагается уникальный научно-исследовательский институт „Крымская астрофизическая обсерватория”, в которой разработана экскурсионная программа, разработанная при сотрудничестве с руководством
обсерватории, которая представляет огромный интерес
для отдыхающих в этом селе. Рыбацкая и охотничья
деревня „Черные камни” в с. Красный мак предлагает
кроме услуг проживания также стрельбу по движущимся мишеням. Сельская усадьба „Коккоз” построенная
в крымско-татарском стиле, интересна своими хозяевами. Хозяйка усадьбы мастерица-ткачиха, вышивает
ковровые изделия в национальном стиле, предлагает
отдыхающим попробовать вышить на ткацком станке
или просто приобрести ее изделия.
В Бахчисарайском районе расположено множество как христианских святынь так и мусульманских
святых мест. Это дает хорошие предпосылки для развития паломнического туризма если будут разработаны общекрымские маршруты паломнического туризма с размещением в сельских усадьбах.
2) В районе — г. Белогорск (райцентр), пгт Зуя и
80 сельских населенных пунктов. По данным райгосадминистрации на 14.11.08 г. в районе зарегистрировано 6 туристических усадеб.
Белогорский район один из немногих районов
не имеющих выход к морю, но несмотря на это в
районе развивается сельский, пляжный и рекреационно-оздоровительный туризм, так как имеется 4 водохранилища с хорошими для этого условиями. В Белогорском районе 59 памятников истории, 127 археологических памятников и 5 архитектурных. Все это
позволяет использовать туристические усадьбы для
культурно-образовательного отдыха.
В с. Овражки расположена сельская усадьба „Розенталь” привлекающая отдыхающих красивыми пейзажами, кроликофермой и расположенными вблизи
пещерными городами. В с. Холодная гора усадьба
„Охотничий домик” привлекает туристов занимающихся спелеотуризмом и пешеходными экскурсионными
маршрутами. В с. Ольховка экодом „Ольховка” удивит туристов своим располождением в лесной зоне, а
также стилем, дизайном дома сооруженном из природных материалов. Также есть в Белогорском районе турбаза „Баксак”, усадьба „Ени-Сан”, сельская
усадьба „Пятница”, в которых предлагаются услуги
скалолазания, конной езды, охоты и „мягкого туризма” — сбора грибов и ягод.
3) В состав Ленинского района входи г. Щелкино, пгт. Ленино (райцентр), поселок Багрево, 60 сельских населенных пунктов. По данным райгосадминистрации на 06.11.08 г. в районе зарегистрировано 55
объектов относящихся к сельскому тризму.
Большинство сел расположено недалеко от побережья, и в районе развивается пляжный туризм, виндсерфинг, прогулочные услуги, дайвинг и подводная охота.
В районе расположено несколько мест с запасами леЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012
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нок. Основной составляющей современных маркетинговых коммуникаций выступает Интернет — глобальная компьютерная сеть. В „Союзе содействия и развития сельского зеленого туризма” существует специальная компьютерная база данных всех зарегистрированных усадеб [7], сгруппированных по региональному признаку, стоимости проживания и условиям
размещения. После того, как клиент подбирает себе
именно тот продукт, который больше всего отвечает
его финансовым возможностям и вкусам он имеет
возможность его сразу заказать в режиме on-line. При
этом Союз гарантирует правдивость представленной
информации, а также является гарантом того, что заказ клиента „не потерялся”.
Выводы. В Крыму сложилась благоприятная обстановка для устойчивого развития сельского туризма. Перестройка экономики, переход на новые формы хозяйствования в сельской местности привели к
увеличивающемуся росту безработицы и уменьшению
числа рабочих мест. Из-за экономической нестабильности во многих странах СНГ сократился поток туристов в Крым, сжав тем самым рамки курортного сезона. В то же самое время начинает активно развиваться процесс культурного возрождения народов
Крыма — создаются культурные национальные общества, развиваются народные промыслы и ремесла,
возрождаются народные традиции и фольклор. Все это
способствовало развитию в Крыму таких форм туризма как сельский зеленый, эко- и этнотуризм.
Активному развитию сельского зеленого туризма способствует также аграрная политика правительства, побуждающая фермеров к поиску альтернативных источников доходов и желание людей вернуться
к природе, за невысокую плату пожить в сельской
среде и открыть новые для них народные ремесла,
интересные места, кухню, фольклор и т. д.
В Крыму индустрия сельского зеленого туризма
находится в начальной стадии развития, поэтому важными для развития сельского зеленого туризма является необходимость продуманной программы государственной поддержки этого вида туризма.
Государственная стратегия стимулирования развития сельского зеленого туризма должна строиться
на следующих положениях:
— Создание нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую активность в сфере
сельского зеленого туризма;
— введение лицензирования субъектов туристической деятельности в сфере сельского зеленого туризма;
— внедрение льготной системы налогообложения для хозяйствующих субъектов в сфере сельского
зеленого туризма;
Таким образом, стимулирование развития сельского зеленого туризма в АРК способно не только
трудоустроить жителей сельскохозяйственных районов
полуострова, но и повысить туристическую привлекательность Крыма в целом.

Чернява Г. Л. Аналіз сучасного стану
сільського зеленого туризму в АР Крим
У статті проведено аналіз розвитку сільського зеленого туризму в АР Крим за регіонами. Виявлено
причини, що стримують розвиток цієї сфери бізнесу.
Також представлена законодавча база по сільському
зеленому туризму, загальна характеристика сільських
садиб в Криму та досліджено заходи щодо просування цього виду туризму на світовий ринок.
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В статье проводится анализ развития сельского
зеленого туризма в АР Крым по регионам. Выявлены
причины сдерживающие развитие этой сферы бизнеса. Также представлена законодательная база по сельскому зеленому туризму, общая характеристика сельских усадеб в Крыму и исследованы мероприятия по
продвижению этого вида туризма на мировой рынок.
Ключевые слова: сельский зеленый туризм, маркетинговые мероприятия, конференция, сельские усадьбы, турпродукт, компьютерная база, трудоустройство.
Sherniavoya A. L. The Current State of Rural
Green Tourism in Crimea
The article analyzes the development of rural green
tourism in Crimea regions. The reasons hindering the
development of this sphere of business. Also provides the
legal framework for rural green tourism, general
characteristics of rural estates in the Crimea and study
activities to promote this type of tourism to the world market.
Key words: rural green tourism, marketing events,
conferences, rural estates, tourist product, computer
facilities, employment opportunities.
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КРАЇНОВИЙ РИЗИК:
СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
тін і О. Сальников [1]. В їхніх роботах показано зіставлення оцінок України з оцінками інших держав, близьких за рівнем соціально-економічного розвитку, але
докладний порівняльний аналіз рейтингових відомостей не здійснюється [6].
Зважаючи на зазначене, мета статті полягає у
дослідженні динаміки показника країнового ризику для
України, порівнянні його значень з аналогічними показниками інших держав та виявленні шляхів покращення ситуації.
Виклад основного матеріалу. Для коректного
відображення ризику країни слід виділити його фактори та з’ясувати ступінь їх впливу. Основні фактори
ризику України представлені на рис. 1.
На практиці знайшли застосування чотири методи розрахунку ризику країни (СRP): метод кредитного рейтингу, метод широкого інвестиційного рейтингу, метод фундаментальних факторів і метод відносної ризикованості ринків акцій.
Найпоширенішим з них є метод кредитного рейтингу, в якому оцінка засновується на країновому спреді
ризику дефолту (ризику невиконання державних зобов’язань по запозиченнях). Необхідна інформація — кредитні рейтинги, присвоєні країнам (наприклад, агентствами S&P, Moody’s, Fitch), і спостережувані спреди
прибутковості державних запозичень за локальними
ринками й ринком США. Метод виходить з припущення, що прибутковість державних облігацій може розглядатися як безпосередня міра ризику країни, і ототожнює ризики з ризиком суверенного дефолту [7].
У залежності від величини рейтингу країнових
ризиків „Euromoney” кожна з країн отримує бали в
діапазоні від нуля (максимальний ризик) до 100
(мінімальний ризик). Підсумкову оцінку визначають
на підставі дев’яти параметрів різної ваги (25, 10 і
5 балів) [8]:
I — політичний ризик (максимальна вага — 25 балів);
II — економічне становище (25 балів) — враховується величина ВНП на душу населення та оцінка
перспектив розвитку економіки країни;
III — показник зовнішньої заборгованості (10
балів) — відношення сумарного боргу до ВНП і експорту, сальдо платіжного балансу по поточних операціях до ВНП;
IV — загроза дефолту або пролонгації погашення зовнішнього боргу (10 балів);

Постановка проблеми. Своєрідним барометром
стану справ в економіці країни є ситуація, що складається в інвестиційному комплексі. Якщо інвестиційний процес послаблений, це свідчить про відсутність
каталізатору структурної перебудови господарчого
комплексу країни та нарощування обсягів виробництва. А це, як відомо, тягне за собою економічну стагнацію та стримує розвиток економіки.
В умовах, коли капіталовкладення вітчизняних
підприємств не задовольняють повною мірою потреби інвестиційного ринку країни, іноземні інвестиції могли б відіграти роль стимулятора економічного зростання. Однак вони поки не вирішують проблем економічного розвитку країни, і, зокрема, через те, що іноземні інвестори самі обирають сфери
діяльності, керуючись в більшості випадків показниками норми прибутку на вкладений капітал. Українська держава зараз істотно не впливає на цей
процес.
Повільне іноземне інвестування українських
підприємств зумовлене несприятливим інвестиційним
кліматом. За останні роки показник країнового ризику України помітно збільшився. Для залучення інвесторів потрібно знайти шляхи його зменшення.
Аналіз досліджень і публікацій. Поняття „ризик країни” вперше було введено в науковий обіг Ірвіном
С. Фрідманом у 1970-х рр. у зв’язку з інтернаціоналізацією капіталу. Починаючи з середини 1980-х рр. ризик країни визначали вже виключно як ризик, що виникає під час іноземного інвестування. Класичне визначення цьому поняттю надав Т. Краєнбюль, який трактував цей ризик як „вірогідність того, що суверенна
держава або незалежні кредитори в певній країні не
будуть мати можливості або бажання виконати свої зобов’язання по відношенню до іноземних кредиторів та /
або інвесторів” [2]. Подколзіна І. А. поділяє ризик країни
на політичний (політична нестабільність) і комерційний
(неплатоспроможність, валютний мораторій) [3].
Л. М. Тепман розглядає його як окремий вид інвестиційного ризику, що охоплює сукупність соціально-політичних, мікро- та макроекономічних ризиків [4].
Щорічним моніторингом даних міжнародних рейтингів займаються вітчизняні вчені О. Веклич, Б. Данилишин [5] і М. Згуровський. Застосовувати систему рейтингових оцінок при оцінці ефективності регулювання економіки пропонують Ю. Гончаров, Ю. ПеЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012
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Адміністративний тягар і малого,
і середнього бізнесу

Невизначеність застосування
законодавства

Персоналізація відношень
бізнесу та держави

Централізованість політичної
системи

Концентрована структура
економіки та фондового ринку
Наявність значного
неринкового
сектору

Слабка банківська система
Слабкість соціальних інститутів
Рис. 1. Країновий ризик України [7]
Таблиця 1
Рейтингова оцінка „Euromoney”

Країна
Росія
Казахстан
Азербайджан
Вірменія
Україна

2009 р.
57,44
51,88
49,94
49,17
45,10

на 01.03.2011 р.
56,98
47,91
46,95
49,66
44,28

Абсолютне відхилення
-0,46
-3,97
-2,99
0,49
-0,82

у світі, свідчить про те, що в країні вже формується
сприятливий інвестиційний клімат, впроваджується
низка програм зі стимулювання залучення іноземних
інвесторів.
Для підвищення рейтингу країни, зменшення її
ризикованості Україні необхідно зменшити політичний
ризик, який у 2011 р. був зумовлений регіональною
нестабільністю, включенням країни в зону конфлікту
інтересів, поляризованістю політичного поля, високим
рівнем впливу „людського фактору” на процес ухвалення рішень, хиткістю політичних зв’язків, волюнтаризмом у процесі ухвалення рішень, підготовкою рішень
у закритий спосіб в інтересах учасників ухвалення
рішень, ігноруванням процедур та необхідності їх визнання, непрогнозованістю рішень, втручанням уряду у
справи корпорацій, високим рівнем корупції [10].
Можливими змінами в політиці країни по відношенню до міжнародного бізнесу та іноземних інвесторів можуть бути [11]:
— запровадження контролю за обліком валют,
що обмежує чи блокує спроможність філії переказати
прибуток своїй базовій компанії;
— запровадження контролю за цінами;
— зміни у валютному законодавстві, що перешкоджає виконанню міжнародних контрактів або репатріації валютної виручки;
— зміни юридичної бази, що заважає здійснювати підприємницьку діяльність;
— внесення змін у арбітражне право;

V — кредитний рейтинг країни (10 балів) — базується на даних провідних рейтингових агентств
„Moody’s”, „S & P”, „Fitch”;
VI — доступ до банківських ресурсів (5 балів)
— розраховується як відношення приватних, довгострокових, негарантованих кредитів до ВНП за даними
МБРР;
VII — доступ до короткострокових фінансових
ресурсів (5 балів) — найвищий бал отримують країни, що мають доступ до короткострокових позикових
коштів відомих банків США та Великобританії;
VIII — доступ на ринки капіталів (5 балів) —
найвища оцінка присуджується країнам, які не стикаються з будь-якими проблемами щодо отримання
коштів на цих ринках;
IX — доступність форфейтингових послуг (5 балів).
У 2011 р. країновий ризик для України становить
44,28, що на 0,82 пункти вище за показник 2009 р.
Найбільш високі показники країнового ризику серед
країн СНД мають Російська Федерація, Казахстан, Азербайджан та Вірменія, але за період 2009 — 2011 рр.
цим країнам, окрім Вірменії (підвищення на 0,49 пункти) вдалось знизити рівень показника, що свідчить про
стабілізацію економіки країн, покращення політичного
становища та інвестиційного клімату (табл. 1).
Станом на 1 березня 2011 р. середній рівень ризикованості в світі за оцінкою „Euromoney” складає
44,39, в Україні він дорівнює 44,28 пунктам [9]. Той
факт, що рівень ризику в Україні менший, ніж середній
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— урядове втручання у ведення бізнесу або управління активами у відкритій формі (офіційне регулювання, ліцензування, контроль над цінами) і в прихованій (бюрократичні тяганини, вимагання хабарів,
різниця в платежах за послуги інфраструктури, конвертація валюти за дискримінаційним валютним курсом тощо);
— зміни в оподаткуванні як корпоративних прибутків або доходів, так і доходів фізичних осіб (зміни
податкових законів можуть мати більший вплив на
вартість фірми, ніж націоналізація та експропріація, і оскільки ймовірність податкових змін набагато вища, саме
вони становлять основне джерело політичного ризику).
Для збільшення обсягів ВВП Україні необхідно
впроваджувати модель інноваційного розвитку економіки країни. Для інтенсивного інноваційного піднесення економічної сфери досить важливим є врахування наступних ознак:
— наявність державної політики і законодавства,
спрямованого на стимулювання інноваційних процесів;
— наявність у пріоритетних галузях великих національних компаній, що здійснюють масштабні програми виробництва і просування на ринки конкурентоспроможної продукції;
— розвиток сучасної мережі інноваційної інфраструктури.
Україна має реальні передумови для переходу до
інноваційної моделі розвитку економіки. Насамперед
— це високий науково-технічний, кадровий та інтелектуальний потенціали, розвинута навчально-наукова система, високий освітній рівень населення, наявність кваліфікованої робочої сили, яка згодна працювати за не високу платню.
Упровадження досягнень науки й техніки в реальне життя призведе до модернізації економіки, яка
полягає в заміні одних елементів виробничої системи
іншими, сучаснішими. До них можна віднести нові
технології, які є результатами завершених наукових
досліджень і розробок, а також ті що вдосконалені на
базі використання нових знань.
За останні роки в Україні було сформовано
основи правової бази, що стимулює науково-технічну
й інноваційну діяльність, створено десятки зон і територій пріоритетного розвитку, функціонують десятки
інноваційних центрів, з’являються нові технопарки,
створено численні підрозділи відповідальні за інноваційний розвиток [12].
Зараз загальноприйнятим методом скорочення
зовнішнього боргу є конверсія боргу (борговий своп),
яка може набирати таких форм [13]:
— викуп боргу — надання країні-боржникові
можливості викупити власні боргові зобов’язання на
вторинному ринку боргів. Викуп боргів здійснюється
за грошові кошти зі знижкою з їх номінальної ціни.
— капіталізація боргу, тобто обмін зовнішнього
боргу на власність (акціонерний капітал) зі знижкою.
Капіталізація боргу передбачає надання іноземним банЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

кам можливості обмінювати боргові зобов’язання певної країни на акції її промислових, торговельних та ін.
корпорацій. Іноземні небанківські організації отримують можливість купувати ці боргові зобов’язання на
вторинному ринку цінних паперів зі знижкою для
фінансування прямих інвестицій чи купівлі вітчизняних фінансових активів.
— конверсія „борг-борг”, тобто заміна існуючих
боргових зобов’язань новими борговими зобов’язаннями. У такому випадку змінюються умови боргових
зобов’язань: відсоток доходу за новими цінними паперами може бути нижчим, ніж за старими, при збереженні номінальної вартості облігацій; номінальна
вартість нових зобов’язань може бути встановлена з
дисконтом до номіналу старих боргових зобов’язань;
може змінитися валюта боргу і тощо.
Капіталізація боргу й заміна існуючих боргових
зобов’язань новими є інструментами оптимізації структури зовнішньої заборгованості держави. Викуп боргу країною-боржником означає остаточне погашення
її зобов’язань перед кредиторами. Утім, зазначені методи зменшення боргового тягара мають певні недоліки, пов’язані, насамперед, зі скороченням валютних
резервів країни-боржника та з інфляційним тиском
конверсійних операцій.
Для полегшення доступу до кредитних ресурсів
Національним Банком України було прийнято відповідну Програму кредитування мікро- та малих
підприємств (МПП), яка передбачає [14]:
— полегшення доступу до банківських кредитів
мікро- та малим підприємцям;
— охоплення мікрокредитуванням більшості регіонів України, шляхом залучення до лінії якомога
більшої кількості відділень Банків-учасників;
— впровадження в Банках-учасниках кредитної
технології, що дозволить працювати їм саме з мікропозичальниками;
— залучення в якості позичальників стабільно
працюючих мікро- та малих підприємств , що мають
задовільний фінансовий стан;
— збільшення й диверсифікація кредитного портфелю кожного Банку-учасника;
— розширення і розвиток клієнтської бази кожного Банку-учасника;
— забезпечення життєздатним ММП стабільного довгострокового доступу до фінансових ресурсів;
— передача службовцям кредитних відділів
Банків-учасників досвіду управління кредитним портфелем ММП;
— якнайскоріше забезпечення рентабельності
Програми ММП.
Отже, для зменшення ризикованості інвестицій в
українські підприємства необхідно стабілізувати політичне становище, удосконалити нормативно-правову
базу регулювання бізнесу та інвестування, сприяти
спрощенню залученню кредитних ресурсів.
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Висновки. Макроекономічні країнові ризики є
єдиними для всієї держави й однаковим чином впливають на результати здійснення всіх інвестиційних проектів на її території. Поточний рівень країнового ризику становить інтерес переважно для зовнішнього інвестора, що приймає рішення про розміщення інвестицій
на території тієї або іншої країни.
Зниження його рівня позитивно впливає й на поведінку внутрішнього інвестора, призводить до підвищення інвестиційної привабливості всіх регіонів та
країни в цілому. За даними провідних міжнародних
агенцій у 2011 р. Україна поліпшила свій рейтинг: ризик інвестування в країну зменшився завдяки стабілізації політичного становища, покращенню деяких
економічних та соціальних показників.
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Костенок І. В., Ніколенко Г. О., Калмикова А. С. Країновий ризик: стан проблеми та шляхи вирішення
У статті розглянуто країновий ризик як фактор
інвестування, досліджено стан показника в Україні в
порівнянні з іншими державами, розроблено пропозиції щодо його зменшення.
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оцінка, інвестиційна привабливість, кредитний рейтинг,
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В статье рассмотрен страновой риск как фактор
инвестирования, исследовано состояние показателя в
Украине в сравнении с другими государствами, разработаны рекомендации по его уменьшению.
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РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ БОРОТЬБИ ЗА ВЛАДУ НА СВІТОВІЙ АРЕНІ
У МЕЖАХ КОГНІТИВНОЇ СИСТЕМИ
Вступ. Боротьба за владу на світовій арені — споконвічне явище, як і нерівність під час її розподілу. Розвиток суспільства супроводжується формуванням
суб’єктів різного рівня, які мають власні уявлення про
справедливість, можливості розвитку людини, належний стан соціального захисту на засадах раціоналізму.
Неузгодженість у взаємодіях суб’єктів у напрямі забезпечення та захисту спільногрупових чи індивідуальних інтересів різної спрямованості — економічних, соціальних, політичних неминуче веде до зіткнень альтернативних волевиявлень окремих соціальних спільнот у
боротьбі не тільки за монопольне володіння ресурсами, а й за перетворення часу на свій власний ресурс.
Водночас докорінним чином змінилися не тільки
форми виробництва наукового знання, а й сам зв’язок наукових досліджень із сучасними соціальними
формами функціонування суспільства. Когнітивні процеси, когнітивні продукти, розширення когнітивної
сфери суспільства створюють нову цивілізаційну
цінність розвитку наукових досліджень і когнітивного
потенціалу країни.
Світ стандартів, норм, цінностей виявляє себе у
векторі когнітивного розвитку — у тих формах знання, якими володіє країна у внутрішньому просторі. Цей
аспект полягає в тому, що світове співтовариство фактично є розділеним на групи країн відповідно до форм
знання, що їх розвивають і реалізують у внутрішньому просторі держави. Це означає виникнення інтегрального вкрай нестабільного поля владних відносин,
в якому сконцентровано осереддя усталеності і визначеності мети людського існування „буття у світі”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності боротьби за владу на світовій арені
за умов зростання відкритості національних економік
та механізмів функціонування глобальної економічної
системи приділяють увагу С. Амін, Дж. Аррічі, В. Базилевич, У. Бек, І. Валлерстайн, А. Гальчинський,
В. Геєць, А. Гриценко, В. Дементьєв, Г. Колодко,
О. Корнійчук, В. Мау, Р. Нуреєв, М. Портер, К. Перес-Перес, А. Пороховський, Д. Сакс, В. Тарасевич,
Е. Тоффлер, Ф. Утар, А. Філіпенко, М. Хірок та інші.
Разом з тим, поглиблення процесів асиметрії економічних результатів суб’єктів господарювання різних
рівнів, з одного боку, і соціальних здобутків абсолютної більшості населення — з другого, потребує поЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

дальшого комплексного аналізу формоутворення, темпоральності, плинності боротьби за владу на світовій
арені в різноманітних її виявах задля того, щоб вона
увійшла в гармонію з інституціональним простором
формування конкурентоспроможного національного
виробництва.
Метою статті є дослідження механізму раціоналізації боротьби за владу на світовій арені з урахуванням різновекторності змін соціально-економічного розвитку країн у світовому господарстві, обґрунтування специфіки механізму боротьби за владу, аналіз
взаємодії інтересів суб’єктів світової економіки в межах когнітивної системи.
Результати. Інтернаціоналізація продуктивних сил
і організаційно-економічних відносин стимулює інтернаціоналізацію технологічного способу виробництва і
відносин економічної власності. Останній фактор є ключовим у процесі інтернаціоналізації капіталу через промислові монополії, холдинги, ТНК, транснаціональні банки, що відбувається на фоні інтернаціоналізації приватного, колективного і державного капіталів та породжує
міжнародні форми економічної власності [1, с. 162]. Втім,
ці зміни так і не наблизили світ до стабільності, не додали соціально-економічному розвитку стійкої динаміки,
не усунули претензій на монопольну приватизацію часу.
Натомість з’явилися нові та поглибилися дотеперішні
ризики, розширилося поле сегментів нестабільності,
зросла непередбачуваність наслідків господарської діяльності. Особливо наглядно динаміка нестабільності, асиметрій у різноманітних їх проявах простежується на прикладі соціально-трудової сфери, у центрі якої перебуває
економічно активна людина, і яка (сфера) є інституціональним простором формування, функціонування та розвитку соціально-трудових відносин, які все більше набувають ознак „нездорових”. Все виразніше порушення
балансу інтересів на користь роботодавців, відхід від здобутків „золотих” 70 — 80-х рр. XX ст., на думку А. Колота, свідчить про „десоціалізацію” відносин між працею та капіталом як тенденцію функціонування соціальнотрудової сфери останніх двох десятиліть [2, с. 3].
Звичайно, зауважує Ю. Пахомов, людство завжди потребувало актуалізації цінностей способу життя, проте лише зараз, в епоху зростаючої конкурентоспроможності знань і гостроти проблем екології,
ціннісна конкурентоспроможність по-справжньому
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бути розпізнаний виключно за рівнем і спрямованістю
свого впливу на когнітивну систему (живий організм)
у межах буття людини та соціуму.
Отже, питання раціоналізації боротьби за владу на
світовій арені полягає в тому, якою мірою та в який
спосіб мораль може виконувати легітимаційну функцію стосовно держави, правових норм, політичного ладу
загалом. Проблему легітимації соціально-економічної
сфери, в свою чергу, конкретизує питання про співвідношення правових та моральних норм. За Кантом, саме
„морально-практичний розум проголошує в нас своє
veto: ніякої війни не повинно бути” [13, с. 389].
Саме в „Критиці практичного розуму” І. Кант звертається до теорії моралі, до практичної поведінки людини, щоб з’ясувати мотиви та причини свідомого вибору
нею своєї лінії поведінки. І. Кант вважає, що людина у
своїй практичній діяльності перебуває у двох площинах:
у площині зовнішньо природної каузальності та у площині практичної свободи завдяки моральному розумові
[14, с.488]. Моральність людини, згідно з Кантом, означає підпорядкованість лише „своєму власному, а проте
не менш загальному законодавству”, яке відоме як кантівський „категоричний імператив”. Разом з тим, І. Кант
стверджує, що свобода здійснюється людиною в двох
різнопорядкових актах свідомості — у виборі вчинку
згідно з розумною підставою та у виборі суб’єктом самої
цієї підстави, загального принципу дії. Саме тому надзвичайно важливим є передбачення оптимістичного
(відповідального) сходження людини до гідних її більш
високих форм організації власного життя в порівнянні з
природним порядком чуттєвого світу та змісту загальнолюдських нетлінних цінностей [15, 16].
За цих умов, ідея „мирної спільності народів” в
поєднанні з ідеєю „всесвітнього громадянського суспільства” уможливлює переміщення розв’язання проблематики співіснування різних етосів і культур із суто
регулятивної площини в конститутивну [17]. До того
ж, влучно зауважує П. Рікер, „розширення сфери втручання людини в природні процеси спричиняє й розширення царини її відповідальності” [18, с. 302].
Отже, виникла нагальна потреба розробки нової
парадигми до обґрунтування раціоналізації боротьби за
владу на світовій арені та відповідальності людини. Це
вже не лише відповідальність за свої вчинки, свої дії,
своє життя, не лише відповідальність перед собою, а
глобальна відповідальність суб’єктів господарювання
світової економіки за збереження буття людини та соціуму. Важливими компонентами такого підходу до раціоналізації боротьби за владу на світовій арені в межах
когнітивної системи має стати посилення ролі держави
у страхуванні ризиків у життєвому циклі людини. Фактично це означає, що будь-які процеси, події, що відбуваються в країні, підпорядковані збереженню її

стає імперативом. І саме тому західні цінності як
руйнівні (для екології, для моралі тощо) дедалі більше
відторгаються, а цінності східні як адаптивні до гуманізму переможно поширюються планетою [3, с. 8].
За цих умов важливість когнітивного підходу
полягає в тому, що він актуалізує увагу на недосліджених, взагалі маловідомих джерелах могутності держави, суспільства та окремої людини. І, головне, саме
когнітивний підхід звертає увагу на суспільну цінність
праці, що збагачує і розвиває когнітивну сферу
суспільства. У результаті — кожен окремий суб’єкт
економіки формує власні (індивідуалізовані) критерії
визначення системи цінностей на основі віртуалізації
економічного простору за доби вибухоподібного розвитку індустрії наукомістких технологій (ядерних, лазерних, біогенних, інформаційних тощо).
У підсумку — швидкісна аритмічність, як і просторова турбулентність визначає умови розвитку
інформаційної економіки, яка реалізує свої функції у
швидкісному режимі реального часу. При цьому ефект
прискорення матеріалізується в функціональні переваги. Ці переваги виступають потужним стимулом
нового прискорення. Прискорення мультиплікується.
Натомість, закон мультиплікації прискорення економічних процесів, який найбільш рельєфно виявляє свою
сутність в інформаційну епоху, слушно відзначає
А. Гальчинського, може вважатися специфічним законом саме цієї епохи [4, с. 14].
На жаль, підсилення технологічного панування
людини над Природою, з одного боку, послідовне та
нестримне втручання людини в природні процеси в планетарному масштабі, — з іншого, надзвичайно загострили постановку вимірів моральної безвідповідальності
людини за свої дії, дефіциту моральної самосвідомості
та дієвості економічної свідомості. „Людина не тільки
змінює форму того, що дане природою … вона
здійснює разом з тим і свою свідому мету”, — писав
К. Маркс [5, с. 176]. Саме за таких умов формується
механізм боротьби за владу на світовій арені (табл. 1).
Відтак соціально-економічне осмислення раціоналізації боротьби за владу на світовій арені набуває
специфічно онтологічного спрямування — відмінність
суспільного буття засвідчує можливість реальності як
множинної на противагу єдності буття. Це значною
мірою означає, що зневага до толерантності у контексті
розвитку національної господарської системи змінює
саму природу влади.
Втім, сучасне осмислення проблем боротьби за
владу на світовій арені потребує введення в науковий
обіг концепцій та ідей, розроблювальних у межах когнітивної системи, їх невизначення в системі соціально-економічних відносин. Причому будь-який чинник
інституційного середовища боротьби за владу може
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Таблиця 1
Специфіка механізму боротьби за владу на світовій арені

Чинники

Умови

Суперечності

- асиметрія
економічних
результатів суб’єктів
господарювання різних
рівнів;
- непередбачуваність
наслідків
господарської
діяльності;
- зростання відкритості
національних
економік;
- неадекватна потребам
домогосподарств
та
бізнесу роль держави у
забезпеченні
гармонійного розвитку
соціально-трудової
сфери;
- внутрішні соціальні
конфлікти;
- формування
нової
парадигми соціальних
трансформацій;
- соціалізація
суспільного буття;
- розвиток людини, її
якостей,
здібностей
задля
підвищення
якості життя;
- нестабільність умов
господарювання,
деформування системи
цін монополіями;
- розбіжність інтересів
правлячої політичної
еліти
та
інтересів
широких
верств
населення.

- потреби
розбудови
економіки інноваційного
типу
та
соціальної
держави;
- зміни у структурі
активів
суб’єктів
господарювання
на
користь
нематеріальних;
- створення та підтримка
інститутів, які безпосередньо забезпечують
формування людського
капіталу
(освіти,
охорони
здоров’я,
культури);
- лобіювання
своїх
інтересів
промисловофінансовими групами;
- дефіцит ресурсів і
соціальні обмеження;
- перерозподіл суспільного
продукту
на
користь
окремих
соціальних груп;
- посилення
впливу
фактора очікування на
поточну
економічну
ситуацію;
- неоднорідність мотивації економічної поведінки суб’єктів господарювання;
- зниження
соціальної
згуртованості;
- несформованість інституційнальної структури
інформаційного
суспільства.

- суперечності
між
регіонами через різні
рівні їх економічного
потенціалу й розвитку;
- суперечності
між
інтересами
апарату
державного управління
та інтересами бізнесу;
- суперечності між
необхідністю
посилення втручання
держави в економіку й
ліберальними
прагненнями владної
політичної
еліти
суспільства;
- суперечності між
необхідністю
економічного
зростання
і
погіршенням платіжного балансу;
- суперечності між
іноземним
і
вітчизняним капіталом;
- суперечності між
конкурентноі
неконкурентоспроможними
секторами
економіки.

Рух зумовлений
суперечностями
- взаємозв’язок
та
взаємозумовленість
соціальної
та
економічної політики;
- експансія
людських
можливостей;
- підвищення продуктивності
національної
економіки;
- злиття
(поєднання)
влади і власності;
- перерозподіл
сфер
економічного і політичного
впливу
між
потужними
бізнесгрупами;
- компроміс між владою
та бізнесом;
- утворення
принципів
соціальної згуртованості
суспільства;
- соціальна
відповідальність влади, бізнесу
і кожного громадянина;
- виявлення ефективних
механізмів застосування
окремих
важелів
державного регулювання
в умовах трансформації
світової
економічної
системи

Джерело: склав автор за: [6 — 12].

цілісності. Держава має бути зацікавлена в піднесенні
цінності особистості, яка, в свою чергу, має враховувати інтереси держави в умовах геоекономічної та геополітичної конкуренції. Виявлення стабільних орієнтирів
щодо плинної рівноваги поля владних відносин повинно спиратися на кількісні та якісні параметри влади на
міжособистісному, макроекономічному, глобальному
рівнях з позицій структурної єдності її складових. Це
зумовлює зосередження державної економічної
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

політики на усунення диспропорцій у механізмах регулювання ефективності суспільного виробництва та зростання добробуту населення.
Висновки. Боротьба за владу на світовій арені —
це складне економічне явище, що відображає взаємодію інтересів суб’єктів світової економіки і є важливим
елементом глобального відтворення та розвитку системи міжнародних соціально-економічних відносин. З цієї
самої причини зіткнення альтернативних волевиявлень
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нения : в 6-ти т. — М. : Мысль, 1964. — Т. 3. — 799 с.
14. Кант И. Критика практического разума / И. Кант
Сочинения : в 6-ти т. — М. : Мысль, 1965. — Т. 4.,
Ч. 1. — 544 с. 15. Цимбал Т. Відповідальність як онтологічна категорія і спосіб буттєвісного укорінення
сучасної людини / Т. Цимбал // Нова парадигма. —
2003. — № 29. — С. 34 — 46. 16. Лук’янець В. Філософія як універсальність, що трансгресує себе / В. Лук’янець, О. Соболь // Філософська думка. — 2002.
— № 3. — С. 3 — 19. 17. Артьомова Т. Методологіна анатомія глобальної фінансово-економічної кризи /
Т. Артьомова // Економічна теорія. — 2011. — № 2. —
С. 16 — 33. 18. Рікер П. Навколо політики /
упоряд. : К. Сігов; пер. В. Андрушко, О. Мокровольський, А. Плеханова та ін.; наук. консультант
В. Андрушко. — К. : Д.Д., 1995. — 334 с.

у боротьбі за монопольне володіння ресурсами світового господарства, перш за все, за перетворення соціального часу на свій власний ресурс породжує виникнення інтегрального вкрай нестабільного поля владних відносин, поля влади на світовій арені. Це означає,
що засодовою стосовно раціоналізації боротьби за владу
на світовій арені є онтологія розвитку відповідальності
суб’єктів господарювання світової економіки за збереження буття людини та соціуму. Домінуючим стає принцип колової причинності, у якому державна влада функціонує і як інтегральний результат глобальної керованості складних когнітивних систем, і як плинна рівновага протиборчих суб’єктів господарювання світової
економіки. Саме це припускає й забезпечує подальше
ґрунтовне вивчення упорядкувального впливу когнітивних систем у площині ефективності та корисності боротьби за владу на світовій арені.

Далевська Н. М. Раціоналізація боротьби за владу на світовій арені у межах когнітивної системи
У статті розглянуто вихідні теоретико-методологічні
положення про раціоналізацію боротьби за владу на
світовій арені, обґрунтовано специфіку механізму боротьби за владу, висвітлено взаємодію інтересів суб’єктів
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Постановка проблеми. Зорієнтованість регіонального розвитку України на підвищення конкурентоспроможності виробничої сфери вимагає продукування нових підходів до державного регулювання промисловості як основної ланки реального сектору економіки. Сучасний стан промислового розвитку регіонів України характеризується певним зростанням
доданої вартості та пожвавленням інвестиційних процесів. Однак у промисловості переважають галузі з
низьким рівнем технологічної укладності, продукція
кінцевого призначення здебільшого є неконкурентоспроможною на зовнішніх ринках, а значний розрив у
рівнях соціально-економічного розвитку регіонів уповільнює зростання національної економіки в цілому.
Багатоаспектність цієї проблеми зумовлює необхідність розробки державної регуляторної політики
промислового розвитку на регіональному рівні з пристосуванням її структури до суспільних потреб. У цьому контексті прогнозування промисловості є основним засобом впливу органів державного управління
на підвищення рівня передбачуваності й керованості
регіональної економічної системи та вирішення проблем розвитку, що зумовлені і об’єктивними, і суб’єктивними економічними процесами.
Сама проблема державного регулювання розвитку регіонів є комплексною й потребує для свого
розв’язання серйозних теоретичних напрацювань, формування правової та інституційної бази, визначення першочергових напрямів її розв’язання, що дасть змогу
реалізувати системний принцип ефективного державного впливу на розвиток регіонів. Проблема ж комплексного розвитку регіонів об’єктивно постала з розбудовою незалежної держави. Адже комплексний розвиток економіки України можливий лише при всебічному розвитку її регіонів, як частин території країни, яким
властиві певні природно-географічні, соціально-економічні, демографічні, екологічні ознаки. Однак ця проблема повною мірою ще не опрацьована. Насамперед,
ще не запроваджений механізм забезпечення комплексного економічного й соціального розвитку регіонів та
методи його досягнення для територій з різним складом продуктивних сил і структурою економіки.
Аналіз дослідження та публікацій. Проблемам
теорії та методології державного регулювання регіонального розвитку промислового потенціалу присвяЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

чені дослідження таких вітчизняних вчених, як О. Амоша, В. Бесєдін, Б. Буркинський, З. Варналій, М. Долішній, С. Дорогунцов, Л. Зайцева, А. Єпіфанов,
В. Коломойцев, А. Мельник, І. Михасюк, В. Мікловда, В. Поповкін, Д. Стеченко, М. Чумаченко та
зарубіжних учених: А. Гранберг, Е. Гувер, Є. Денісон, У. Ізард, М. Некрасов, Ф. Перру.
Здобутки цих вчених мають велике наукове й практичне значення. Разом з тим, не зважаючи на наявність
значного теоретичного надбання, сучасна наука й практика постійно висувають низку нових вимог щодо теоретико-методологічного й методичного забезпечення
державного регулювання промисловості. Існує чимало невирішених питань науково-методичного характеру, що зумовлює необхідність подальшого системного
дослідження проблем прогнозування промислового
розвитку як наукової бази для вмотивування й вибору
інструментарію державного регулювання.
Наявність цих проблем визначає актуальність
дослідження, його теоретичне і практичне значення.
Метою статті є наукове обґрунтування теоретичних та методологічних засад, розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи державного регулювання промислового потенціалу
регіону з урахуванням посилення міжрегіональних економічних зв’язків.
Виклад основного матеріалу. Серед трансформаційних процесів, що домінують у світі, визначальну
роль відіграють структурні зміни в реальному секторі
економіки, спрямовані на підвищення ефективності його
функціонування. І, насамперед, це стосується промислового комплексу. Державне регулювання та координація процесів розвитку промислового комплексу, не
зважаючи на економічний та політичний устрій, завжди
були та залишаються першопричиною забезпечення
розвитку економіки країни в цілому. При цьому зазначене втручання держави в господарський комплекс
може призвести і до негативних наслідків. Інтерес викликає дослідження розвитку регіональної промисловості
як відображення загальнодержавних тенденцій.
Розвиток сучасної економіки визначається двома головними тенденціями, які перебувають у складній
і суперечливій технологічній взаємодії: з одного
боку, — це прискорений процес концентрації виробництва з властивими йому організаційними формами,
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Узгодженість пільгових завдань і ресурсного
забезпечення

Рис. 1. Фактори впливу на розвиток промисловості [11]

з іншого, — зростання масштабів диференціації виробництва під впливом численних чинників науковотехнічного прогресу. Обидва ці явища не є новими
для економіки, оскільки такі тенденції сформувалися
досить давно. Однак, в останнє десятиліття вони набули низки нових змістових ознак.
Похідним від цих процесів є рушійний фактор
змін у сучасній економіці, виявляє себе в різних формах економічної інтеграції. На розвиток останньої,
окрім ринкових факторів, вплинув науково-технічний
прогрес, який відкрив можливості для широкого застосування інновацій, що, в свою чергу, вимагають значних ресурсів і кооперованого виробництва складних
видів продукції.
Багато промислових підприємств, які цілеспрямовано намагаються уникнути негативних наслідків,
розглядають економічну інтеграцію як найбільш ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності.
Налагодження економічних зв’язків, зміцнення інститутів локальної кооперації поліпшує перспективи розвитку промислового виробництва.
Під розвитком промислового виробництва слід
розуміти: структурні зміни у виробництві, формування
оптимальних ресурсних пропорцій, якісне вдосконалення складових виробничого прогресу, промислового
потенціалу. Процеси розвитку підприємств зумовлюються переважно тим, чого передусім вимагає конкуренція, і через діяльність економічних суб’єктів призводить до пошуку нових форм організації виробницт-

ва. Процеси розвитку промислових підприємств повинні спрямовуватися на забезпечення стійкого і збалансованого зростання економіки за умови відновлення функціонально повноцінного розширеного відтворення, котре передбачає не лише збільшення випуску
товарів і послуг, а й здатність промислових структур
продукувати власні внутрішні інноваційні інвестиції.
Відтворення та його потенціал визначають здатністю
промислового виробництва генерувати нагромадження, які перетворюються в інноваційні капіталовкладення, що в кінцевому підсумку втілюються в продукцію
інвестиційного попиту, збільшення сучасних робочих
місць, наукомістких технологій. Здатність промислового
виробництва продукувати власні інвестиції передбачає
ще одну важливу системну умову, а саме: захист
основного промислового капіталу й нових капіталовкладень від інфляції.
Усе це передбачає організацію промислового
виробництва з урахуванням зростання впливу галузевих і регіональних тенденцій. Суттєві зміни, зокрема,
функціонування нових різновидів розподілу праці,
диктують необхідність ефективного підходу до взаємодії галузевих і територіальних відносин у процесі
розвитку промислового виробництва.
Фактори впливу на розвиток промисловості продемонстровано на рис.1.
Виокремлення цих факторів зумовлено необхідністю врахування таких аспектів, як особливості галузевих і територіальних принципів їх взаємодії та можли76
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востей їх поєднання, щільності й широти зв’язків між
виробничими структурами в межах регіону, наявності
місцевої сировини, матеріалів і напівфабрикатів, гнучкості виробництва за умов зміни ринкової кон’юнктури
та інноваційного розвитку виробництва.
Регіональний аналіз передбачає його оцінку як
комплексного фактору, який впливає на темпи регіонального економічного зростання та на ефективність
використання регіональних ресурсів, необхідних для
цього зростання. Виробничий аспект науково-технічного прогресу також є своєрідним параметром ефективності економіки регіону. Економічна ефективність
регіону буде тим вищою, чим більшою є суспільна
корисність продукції, яка виготовляється в цьому регіоні. Очевидно також, що суспільна корисність цієї
продукції буде тим вищою, чим більшою мірою характеристики цієї продукції відповідатимуть досягненням науково-технічного прогресу [1].
Державне регулювання регіонального розвитку
є головним засобом реалізації регіональної політики.
Воно, як і інші державні регулюючі механізми, знаходяться на етапі становлення. Проте наслідки державного регулювання регіонального розвитку вельми довготривалі й виявляють себе в досить широкій сфері
інтересів суспільства, і тому, використання його з позиції миттєвої кон’юнктури може призвести до територіальної розбалансованості економічних, соціальних
та інших відносин.
Державне регулювання є активним засобом системної дії на зміну регіональної ситуації в Україні.
Результативність цієї дії може бути реально забезпечена й істотно підвищена за умови використання його
елементів (загальнополітичних і економіко-правових)
в системі, у взаємозв’язку, в контексті єдиної державної регіональної політики.
Регіональна політика знаходиться поза сферою
прямих регулятивних дій, спрямованих на конкретні
суб’єкти господарювання. Завдання регіональної
політики полягає у виробленні загальної стратегії й
тактики узгодження всіх граней регіонального життя
в цілому, визначенні меж компетенції регіональних
органів влади й управління, в ухваленні загальних економічних рішень. Метою регіональної політики є реалізація вироблених на підставі завдань стратегії й
тактики через особливі державні інститути [2].
Сьогодні головним інтересом кожного регіону є
уникнення дезінтеграції єдиного економічного простору
в країні, збалансованість соціальних, економічних,
природоресурсних та інших відносин, забезпечення
на цій основі стабільного й погодженого розвитку всіх
елементів економічного середовища, відповідно до
потреб людини, суспільства й природи. При цьому
мають на увазі, що окрім суспільних потенцій є поЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

тужні внутрішньорегіональні, які можна реалізувати
виключно на місцевому рівні, й це є одним із першочергових завдань регіональної політики держави.
Лише з усвідомленням суспільної необхідності
вироблення нових підходів до управління регіональними системами, на основі аналізу досліджень в цій
галузі економічної науки, з’явиться можливість вирішення таких проблем, як недостатня реалізація
внутрішньорегіонального потенціалу; нераціональне
визначення спеціалізації регіону для вирішення загальнодержавних завдань; господарське відособлення регіонів; відсутність достатньої регіональної ресурсної
бази; зростання екологічної небезпечності та ін. [7].
Таким чином, аналіз регіональних досліджень, що
відобразили й багато в чому зумовили особливості минулої практики державної регулюючої дії на параметри
розвитку регіонів, необхідний і важливий, перш за все,
в цілях здобуття максимально повної і об’єктивної оцінки нинішньої регіональної ситуації, яка певною мірою
сформована саме вказаними особливостями.
Підтвердження цьому — сьогоднішні гігантські
диспропорції в економіці окремих регіонів, спад виробництва, наростання економічних, соціальних, екологічних і інших депресій в більшості з них.
Важливим моментом є політичний, оскільки при
існуючій методиці планування й управління неможливий був облік ряду особливостей регіонального розвитку. Централізація системи розподілу ресурсів і затвердження нормативів по суті не залишала жодних
свобод при ухваленні рішень на регіональному рівні.
Особливу гостроту сьогоднішньої регіональної
ситуації додає те, що у всіх регіонах відсутня соціально-економічна концепція їх розвитку. Йдеться про
відсутність деякого комплексу принципових установок регіонального розвитку, адекватних генеральній
стратегії національного розвитку, які повинні конкретизуватися стосовно певної території і до визначеного
періоду часу.
Дійсний сенс державного регулювання регіонального розвитку полягає в тому, що держава покликана не управляти регіонами, а здійснювати регулюючу дію: визначати умови їх самостійної діяльності,
загальнонаціональні пріоритети розвитку територій.
Основний вміст такого регулювання складає впорядкування стосунків з приводу власності, природних
ресурсів і фінансів, причому регулювання стосунків
з приводу кожного з них повинне відрізнятися і процедурно, і по суті.
Таким чином, у структурі державного регулювання регіонального розвитку можна виділити декілька якісно різних напрямів: по-перше, це загальнополітичне регулювання, що знаходиться в руслі державної регіональної політики; по-друге, загальне еко77
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Рис. 2. Структурно-функціональна модель системи регуляторних механізмів регіонального економічного
розвитку [3]

номіко-правове регулювання, здійснюване через встановлення загальнодержавних правил, процедур, конкретних норм державного й регіонального розділення
власності, природних ресурсів, фінансів, по-третє, державна селективна підтримка регіонального розвитку.
Однією з основних рис системи державного регулювання промислового потенціалу розвитку регіону повинна стати підтримка галузевих орієнтирів, що
є чинником позитивної територіальної динаміки. Лише
така контекстуальна основа вирішення проблеми
регіонального розвитку й подолання територіальної
депресії повинна виступити конституюючою ознакою
системи державного регулювання господарських процесів, що складається, на рівні регіону [7].
Із практичного погляду „державне регулювання” — це сфера діяльності держави для цілеспрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики. Для розв’язання складних соціально-економічних проблем, всебічного врахування приватних, колективних та суспільних інтересів і формування продуманих рішень, держава може залучати наукові установи, політичні партії, громадські та релігійні
організації [4].
Державне регулювання господарської діяльності
на рівні регіону передбачає збереження відповідного
співвідношення між ринком і державним втручанням.
Принципом його дотримання може служити форму-

лювання: конкуренція скрізь, де можливо, регулювання
там, де необхідно. Форми державного регулювання
господарської діяльності на рівні регіону за своєю
сутністю спрямовані на створення економічної бази,
яка стабільно розвивається, як основи реальної самостійності розвитку всіх регіонів.
У сучасній теорії державного регулювання розрізняють адміністративні й економічні методи впливу на
керовані об’єкти з метою досягнення поставленої мети.
Поряд з адміністративними і економічними методами
слід зазначити ще й інші засоби регулювання — психологічні. Першочергово, до них можна віднести урядові переконання (як-то: заклики виявляти стриманість
у витратах, купувати більше вітчизняних і менше імпортних товарів, активніше брати участь у житловому будівництві, купувати облігації державної цільової позики
тощо). Формулювання довгострокових цілей державної економічної політики також є засобом регулювання, оскільки вони впливають на прийняття економічних
рішень господарських суб’єктів [8].
Регулювання розвитку економіки регіонів та
міжрегіональних економічних зв’язків являє собою:
сукупність принципів, методів, форм та засобів впливу
на господарську діяльність регіону і його включення у
співробітництво з іншими регіонами на основі міжтериторіального поділу праці. Ефективність регулювання
економічної взаємодії регіонів у значній мірі залежить
від темпів і масштабів подолання роз’єднаності товар78
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Урядовий комітет з питань регіональної політики,
будівництва та ЖКГ
Рада розвитку
регіонів
Центральні органи
виконавчої влади

Фонд регіонального
та місцевого
розвитку
Міністерство регіонального
розвитку, будівництва
та ЖКГ України

Агентства
регіонального
розвитку

Верховна Рада АРК,
обласні, районні,
Київська та
Севастопольська міські
ради

Рада міністрів АРК,
місцеві органи
виконавчої влади

Територіальні
підрозділи ЦОВВ

Суб’єкти
господарювання
Органи місцевого
самоврядування

- координація та контроль

- взаємодія і зворотній зв’язок

- підзвітність та підконтрольність
Рис. 3. Організаційно-структурна модель механізму реалізації державної регіональної політики щодо
забезпечення комплексного й збалансованого розвитку регіонів [5]

них ринків в Україні і створення єдиного для держави
економічного простору. Структурно-функціональна
модель системи регуляторних механізмів регіонального економічного розвитку зображено на рис. 2.
Державний механізм регулювання міжрегіональних економічних зв’язків, що склався в Україні, має
свої переваги, зокрема, ефективне формування попиту, концентрація ресурсів і зусиль задля розв’язання
певної проблеми та створення можливостей швидкого її усунення, результативне забезпечення структурних зрушень, гарантування соціального захисту, та
недоліки — обмеження економічної свободи, спричинення дефіциту товарів, обумовлення неефективного й несправедливого розподілу ресурсів, породження корупції.
Виходячи із соціально-економічного стану України та з метою подальшого вдосконалення механізмів
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державного регулювання економічного розвитку регіонів пропонується створити Фонд фінансової підтримки регіонів. За рахунок його фінансової підтримки
повинні компенсуватися дисбаланси бюджетної системи. Кошти Фонду у вигляді трансфертів становлять
основу державної фінансової допомоги місцевим
бюджетам. Введення нового механізму бюджетного
регулювання передбачає узгодження з представниками місцевої влади базових прибуткових і видаткових
показників, що враховуються при розподілі трансфертів. Разом зі створенням Фонду іншим важливим
моментом бюджетної реформи може бути підписання
між керівниками центральних та місцевих органів державної влади угод про розмежування повноважень та
об’єктів управління між центром і регіонами.
Враховуючи вищенаведене, з метою сприяння
інтеграції регіонів та зміцнення їх податкової бази, не79
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обхідно створити Фонд інвестиційного розвитку регіонів. Головний напрямок його діяльності — фінансова підтримка розвитку регіонального сектору економіки шляхом надання на пільгових умовах бюджетних кредитів на фінансування програм і проектів, рекомендованих до реалізації цим Фондом. У рамках
міжрегіонального співробітництва, основною метою
Фонду інвестиційного розвитку регіонів є поширення
досвіду, щодо залучення в реальний сектор економіки додаткових інвестицій з фінансового та фондового
ринків. Доцільним було б утворювати такі фонди не
тільки в рамках одного, а й декількох регіонів, що
дозволить збільшити інвестиційні ресурси для реалізації спільних міжрегіональних проектів.
І найголовніше, — функціонування міжрегіонального інвестиційного механізму передбачає підтримку органами влади ініціативи в регіонах, спрямованих
на зміцнення територіальної цілісності України, розвиток самостійності та відповідальності дій регіонального керівництва у сфері економіки. За умов трансформації соціально-економічних відносин вирішення
цього завдання вимагає формування на регіональному рівні моделі управління, основу якої становитиме
налагодження ефективної взаємодії органів влади з
бізнесовими структурами [10].
Завданням аналізу соціально-економічного стану є виявлення невикористаних можливостей його
зростання, а також якості впливу місцевих органів
влади на розвиток регіонів. Організаційно-структурна модель механізму реалізації державної регіональної політики щодо забезпечення комплексного і збалансованого розвитку регіонів наведена на рис. 3 [5].
З метою забезпечення динамічного і збалансованого розвитку регіонів пропонується додержуватися
низки загальних вимог щодо організації та здійснення
державного регулювання регіональним розвитком
країни. Для досягнення поставленої мети у концептуальному плані, потребують вирішення такі завдання:
створення умов для входження в ринок всієї сукупності суб’єктів господарювання у регіонах та формування досить розвиненої сфери товарів і послуг в економічному просторі регіону; підвищення активності та
результативності фінансово-інвестиційної діяльності в
регіоні, особливо, у малорентабельних і нерентабельних виробництвах та галузях, в т.ч. посилення динаміки структурних зрушень у їх діяльності; скорочення
невиправданих відмінностей у доходах населення в
регіонах, подолання бідності за рахунок впровадження інститутів та механізмів сучасної соціальної держави (адресні субсидії, програми зайнятості тощо); реформування організаційно-економічного механізму
житлово-комунального господарства; формування
єдиного інформаційного простору регіону [9].

Комплексний підхід до аналізу рівня економічного розвитку регіонів є необхідним атрибутом не
тільки вироблення державної регіональної політики та
розвитку міжрегіональних економічних зв’язків, але
й оцінка їх ефективності, і вимагає відповідного методичного та інформаційного забезпечення. Важливою
умовою є наявність розгорнутої і достовірної інформаційно-статистичної бази.
Аналіз стану інформаційного забезпечення полягає в тому, що виявлена неповнота інформації та статистичної звітності ускладнює прийняття обґрунтованих рішень щодо підвищення ефективності економічних зв’язків між регіонами. Тому пропонується створити базу даних “Міжрегіональні зв’язки”, яка має на
меті заповнити зазначені вище недоліки.
Висновки. З метою забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів доцільно використовувати наявні можливості зовнішньоекономічної діяльності:
розвиток експортного потенціалу та виробництво імпортозамінюванної продукції. Для цього в регіонах необхідно здійснити оцінку ресурсних можливостей місцевих виробників з одночасним визначенням переліку тих
видів продукції, які завозяться (імпортуються) до регіону. На даному етапі розвитку України місцеві органи
влади мають сприяти розвиткові суб’єктів господарювання, виступати ефективним власником державних
підприємств, з іншого, утриматися від втручання у
діяльність суб’єктів господарювання.
Центральні органи влади мають зосереджувати
увагу на запровадженні єдиних соціальних стандартів
життя в усіх регіонах держави, максимальному зменшенні рівнів диспропорції у розвитку окремих територій, забезпеченні прозорих і науково обґрунтованих
механізмів надання допомоги розвитку слаборозвиненим регіонам. Напрямком подальших досліджень
має стати розробка та затвердження концепції реформування регіональних міжбюджетних відносин, як
основного напрямку державного регулювання міжрегіональних економічних зв’язків та зменшення диференціації регіонального розвитку, закріпивши на законодавчому рівні створення Державного фонду регіонального розвитку.
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПОНЯТЬ „АГЛОМЕРАЦІЯ”
ТА „МІСЬКА АГЛОМЕРАЦІЯ” В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
Поняття агломерація, міська агломерація є достатньо глибоко вивчені і українськими, і зарубіжними
вченими. Перші роботи українських вчених, що аналізують процеси урбанізації, концентрації населення і
продуктивних сил в містах та прилеглих їх приміських
територіях датуються ще першою третиною двадцятого століття (В. Кубійович, 1927 р.) [1, 466].
Існує доволі багато різних визначень терміну.
Наведемо найбільш близьке, до того, що є в правовому полі України. Так, за [2] мовою оригіналу: „Агломерация — (от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка
поселений, объединенных не только в территориальном смысле, но обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными связями.
Термин относится преимущественным образом к поселениям городского типа (городская агломерация)”.
З огляду на визначення агломерації як системи,
автор уважає вдалим визначення агломерації у Вікіпедії
[3]: „Міська агломерація (від лат. agglomeratio — приєднувати) — територіальне утворення, в основі якого
лежить певне місто, а також певна сукупність селищ
міського типу, сільських та інших поселень, які
об’єктивно об’єднані в єдине ціле (складну багатокомпонентну динамічну систему) інтенсивними економічними, у тому числі трудовими та соціальними,
культурно-побутовими, рекреаційними та іншими звя’зками, а також екологічними інтересами. …. форма
розселення, під якою слід розуміти територіальне утворення, що: виникає на базі великого міста (або
кількох компактно розташованих міст — конурбація)
і створює значну зону урбанізації, поглинаючи суміжні
населені пункти; вирізняється високим ступенем територіальної концентрації різноманітних виробництв,
насамперед промисловості, інфраструктурних
об’єктів, наукових навчальних закладів, а також значною чисельністю населення; справляє вирішальний перетворювальний вплив на навколишнє середовище,
змінюючи економічну структуру території та соціальні
аспекти життя населення; має високий рівень комплексності господарства і територіальну інтеграцію його
елементів”.
Наразі в Україні поняття „агломерація”, „міська
агломерація” залишаються майже суто теоретичними.

Агломерація в Україні не є ні адміністративною одиницею, ні суб’єктом державного управління, тобто,
майже віртуальним з погляду практики. Це, перш за
все, терміни, категорії сфери економічної географії,
державного управління, урбаністики та теорії містобудування, а також реалія повсякденного не завжди
комфортного життя мешканців великих міст і невеликих населених пунктів, що їх оточують.
Названі поняття відображені в Державних будівельних нормах [4] і практично застосовуються лише
під час розробки Генпланів міст. Так, п. 1.4. вищеназваного встановлює: „Розвиток системи розселення повинен спиратися на ту мережу міських і сільських
поселень, яка склалася, включаючи агломерації існуючі і ті, що формуються”. Це не типовий для правого
поля випадок коли норми хронологічно випереджають закони та інші акти. Практика містобудування, що
базувалась на дослідженнях зроблених раніше у галузях економіки, географії та урбаністики значно випередила практику сфери конституційного права та державного управління.
Одразу, щоб уникнути можливих закидів, щодо
того ніби автор лобіює запровадження поняття „агломерація” в нинішній адмінтерустрій, стверджую, що
сьогодні це „де-юре”— неможливо, оскільки система адміністративно-територіального устрою України
встановлюється безпосередньо Конституцією України
[5] (розділ ІХ). Поняття „агломерація”, „міські агломерації” в останній не згадуються. Відповідно до пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України
територіальний устрій України визначається виключно законом. Територіальний устрій держави є територіально-просторовою основою для утворення діяльності органів публічної влади, і Основний Закон не
передбачає можливості утворення місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на рівні „міських агломерацій”, тобто сьогодні у
контексті державного права говорити можливо лише
про „віртуальні” агломерації. Цілком практичного
змісту ці поняття можуть набути лише після прийняття
Верховною Радою України окремого закону чи кількох
законів, наприклад „Про адміністративно-територіальний устрій” та „Про агломерацію населених пунктів”.
Сьогодні в Комітетах Верховної ради України знахо82
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диться кілька законопроектів, які стосуються проблематики агломерацій.
Терміни „агломерація” та „міська агломерація”
активно використовують в законодавчому полі на
рівні норм конституційного права ряд країн світу, наприклад, США, Канада, Франція. Автор уважає, що
такі зміни в їхніх законодавствах були спричинені,
першочергово, через наміри підвищити ефективність
регіонального управління й конкурентоспроможність
економік.
За дослідженнями [6, 7] до 2008 р. на планеті
сформувались 459 агломерацій з населенням понад
одного мільйона чоловік, у яких проживає приблизно
40 % мешканців міст і 20 % всього населення планети. За даними [8], у першій десятці агломерацій світу
створюється одна десята світового ВВП. Ця ж десятка
володіє 10% всіх відвідувань міжнародних туристів
[6].
Доповідь
міжнародної
компанії
„PricewaterhouseCoopers [9], яку цитує російське рейтингове агентство РБК [10] інформує, що в 2008 р.
на 100 найбільших міст світу (читай агломерацій, —
коментар мій. — І. П.) припадає 30% глобального ВВП.
Симптоматично, що в найближчі 15 років цей процес
поглиблюватиметься й при цьому найвищі темпи зростання продемонструють агломерації країн які сьогодні
не входять до числа високорозвинених.
Наразі в агломераціях виробляється основна частка ВВП розвинутих країн світу. Так, Нью-Йоркська
агломерація, яка займає всього 0,2% території США
дає 11% її ВВП, а 85% ВВП США створюється саме в
межах агломерацій. При цьому лише 20 глобальних
центрів світової економіки (агломерацій) налічують
176 млн. мешканців, що становить близько 2,9% всього и 5,9% міського населення світу. Найбільші міста
високорозвинених країн світу вже пройшли індустріальний етап свого розвитку й тепер у Лондоні, НьюЙорку, Парижі, Сан-Франциско доля індустрії в структурі, і занятого населення, і вартості ВВП, складає
менше 6—7%, хоча ще кілька десятиліть тому досягала більше третини [14].
У глобальному світі агломерації стають точками
зростання й концентрації конкурентоспроможності.
Ефективне управління в межах агломерації однозначно буде фактором підвищення конкурентоспроможності та зростання економіки. Це реалії, які Україні слід
врахувати.
Могутній потенціал агломерацій і значний їх внесок у розвиток економік країн попри всі відомі соціальні та екологічні проблеми цих високоурбанізованих поселень є аргументами на користь подальшого
активного удосконалення законодавства у сфері конституційного права та регіонального розвитку. При
цьому, автор поділяє думку більшості дослідників, що
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міські агломерації є складними системами, а отже,
можуть, як і інші системи, ефективно й стійко функціонувати лише тоді, коли будуть мати стійкі безконфліктні зв’язки (у т. ч. зворотні) зі всіма її елементами й складовими. В українських реаліях і чинному
правовому полі суміжні територіальні громади не демонструють ознак системної взаємодії. Останні твердження на думку автора сьогодні є практично аксіоматичними й очевидним, отже, він свідомо опускає
великий список посилань на джерела, зокрема, теорії
систем, теорії множин, електротехніки тощо.
Про значення агломерацій та необхідність врахування реакцій цих систем в управлінні країною, регіоном та окремим населеним пунктом говорить і ООН у
Декларації про міста та інші населені пункти в новому
тисячолітті. Прийнята резолюцією S-25/2 спеціальної
сесії Генеральної Асамблеї від 9 червня 2001 р. Декларація про міста та інші населені пункти в новому
тисячолітті (переклад мій. — І. П.) [12]. Наведемо витяг із двох пунктів цього документу (переклад з англійської автора — І. П.): „…21. визнаємо також цей
факт, що процес урбанізації в світі призвів до концентрації населення в міських агломераціях, що простягаються за границі початкових адміністративних меж
міст, охоплюють дві або більше адміністративні одиниці, мають місцеві органи влади з різними можливостями та пріоритетами та страждають від відсутності
координації; …40. закликаємо органи влади у великих міських агломераціях розробляти механізми й
відповідним чином стимулювати роботу правових,
фінансових, адміністративних, планових і координаційних механізмів для організації більш справедливого, злагодженого і функціонального життя в містах;…”.
Останні 15-17 років в Україні то спалахують, то
майже згасають дискусії і серед політиків, і серед науковців щодо необхідності проведення реформи чинного адміністративно-територіального устрою країни.
Ґрунтовний аналіз стану реформи адмінтерустою в
Україні подано в [13].
Представлена стаття не присвячена розгляду аргументів про її необхідність чи навпаки. Автор спираючись як на діючі та такі, що втратили чинність акти
Верховної ради України, Укази Президента України,
постанови й розпорядження Кабінету Міністрів України подати ґенезу присутності цього терміну в правовому полі України та спробує показати варіанти, які
дозволять органам місцевого самоврядуванні та
місцевої виконавчої влади максимально взяти до уваги можливості використання масштабного ефекту на
регіональному та субрегіональному рівнях управління задля економічного розвитку.
Українське законодавство містить юридичний
термін „міська агломерація” та встановлює його юри83
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дичне визначення, хоч, як зазначалось вище, не набуло практичного застосування в конституційному праві
та державному управлінні.
Поняття „агломерації” в Українських юридичних
актах 90-х рр. згадується лише в плані негативного
впливу урбанізації на довкілля без чіткого встановлення його дефініції. Так, у Національній програмі екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, затвердженої [14] у п. 1 розділу
3 Програми записано: „Господарський комплекс у
басейні Дніпра протягом десятиліть розвивався без
урахування економічних та екологічних наслідків для
України. В результаті склалася вкрай деформована
галузева та територіальна структура промисловості,
… що призвело до гіпертрофованого розвитку великих промислових центрів Придніпров’я, великих міст
і агломерацій” (виділене автором. — І. П.).
Про масштабний вплив агломерацій на стан довкілля вказує також [15], зокрема цей акт встановлює:
„…завершити в 1997 році еколого-геологічне обстеження морського шельфу о. Зміїний, включаючи оцінку геохімічного забруднення донних відкладів промислово-міськими агломераціями (виділене автором. — І. П.) України і Румунії, стоками річок Дунаю
і Дністра, а також організувати моніторинг геологічного середовища прилеглої частини північно-західного шельфу Чорного моря.”.
З погляду курсу України на синхронізацію її законодавства із законодавством ЄС [16] та підтримки
позиції про особливості використання цього терміну
варто також процитувати Директиву Ради Європейського Союзу [17]. Так, у п. 10 Ст. 2. йдеться: „…10.
Термін „агломерація” означає зону із концентрацією
населення більш, ніж 250000 мешканців або, там, де
концентрація населення складає 250000 мешканців або
менше, щільність населення на квадратний кілометр,
яка виправдовує для країн-членів необхідність оцінки
й контролю якості оточуючого повітря” (переклад автора. — І. П.).
Але, повернемось до українського законодавства,
де також говориться, про необхідність врахування досвіду Європи щодо проблематики адміністративно-територіального устрою. Напевне, вперше поняття „агломерація” в його широкому загальноприйнятому сенсі
введено правове поле [18]. Так, у п. 2. Розділу 4. вказано: „У процесі трансформації територіального устрою
та системи місцевого самоврядування слід спиратися
на національний досвід, а також на світову, насамперед
європейську, практику. При цьому процес перетворень
доцільно здійснювати у три етапи з урахуванням: …сучасних тенденцій інтеграційних процесів з огляду на
необхідність проведення політики об’єднання невеликих територіальних громад, укрупнення самоврядних

адміністративно-територіальних одиниць, утворення
агломерацій населених пунктів (виділено автором.
— І. П.), економічного районування;”. У Розділі 3, п. 3
цього ж акту вказано такі організаційні аспекти:
„...4) апробація та запровадження у міській агломерації
таких організаційних моделей управління, які б передбачали добровільне формування спільних органів управління та їх взаємозв’язки з органами місцевого самоврядування територіальних громад, що входять до
агломерації на договірних умовах. При цьому міська
агломерація не є новою адміністративно-територіальною одиницею, а являє собою організаційне
утворення, яке складається з кількох територіальних громад, що мають на меті спільну реалізацію
функцій місцевого самоврядування (виділено автором. — І. П.);”.
У цьому ж акті [18] йдеться про законодавче забезпечення реформи: „…необхідно прискорити розроблення та прийняття: законів України: „Про територіальні
громади та їх об’єднання”, „Про статус столиці України — місто Київ”, „Про статус міста Севастополя”, „Про
територіальний устрій України”,…, „Про міську агломерацію”…..” (виділено автором. — І. П.).
Закріпленню поняття „агломерація” у законодавчому полі України та вітчизняній науковій літературі
певною мірою також сприяло й затвердження Кабміном Комплексної програми соціально-економічного
розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення [19]. Хоч слово „агломерація” в тексті
цього акту не зустрічається, однак наступний опис —
цитуємо: „Регіон Великої Ялти, до складу якого входять 2 міста, 21 селище та 9 сіл, розташований на
Південному березі Криму і займає територію 282,9 кв.
кілометри, простягнувся вздовж Чорного моря від
мису Сарич до гори Аю-Даг на 72 кілометри, має
ширину берегової смуги від 1-1,5 кілометра на заході
до 4-6 кілометрів на сході. Чисельність населення Великої Ялти на 1 січня 1997 р. становила 161,1 тис.
чоловік (6,2 відсотка населення Автономної Республіки Крим), з них 98,1 відсотка — міське населення.
Густота населення досягає 568 чол./кв. кілометр проти 84 чол./кв. кілометр у середньому по Криму і 87
чол/кв. кілометр — по Україні” — фактично відповідає усім критеріям поняття „агломерація”, таким чином опосередковано визнаючи Ялту агломерацією.
Згодом, Кабінет Міністрів України прийняв постанову [20], якою передбачалось здійснити комплексний соціально-економічний розвиток таких населених пунктів, як м. Судак, смт. Новий Світ, Щебетовка
й Коктебель, села Миндальне, Веселе, Грушівка, Перевалівка, Холодівка, Дачне, Лісове, Міжріччя, Ворон, Морське, Громівка, Сонячна Долина й Багатівка. Хоч вищеназвана постанова і втратила чинність
84
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(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2007 року № 1067), факт її прийняття в такому формулюванні вніс свій вклад стосовно погляду, що агломерації „де-факто” існують і вони повинні
розвиватись системно.
Юридичне визначення терміну „міська агломерація” як дефініції здійснено у [21], таким чином: „міська
агломерація — компактне територіальне розміщення міських населених пунктів, об’єднаних
інтенсивними господарськими, трудовими і культурно-побутовими зв’язками” (виділене автором —
І. П.). Далі, у цьому ж акті зазначено: „Виходячи з обмеженості наявних ресурсів, на території малих монофункціональних міст — супутників великих промислових центрів, населення яких має змогу користуватися розвинутою сферою соціальних послуг великого
міста — центра цієї міської агломерації (виділене
автором — І. П.), доцільно розвивати об’єкти повсякденного та невідкладного попиту — станції швидкої
допомоги, аптеки, відділення соціального забезпечення, дитячі садки, школи, магазини з продажу товарів
першої необхідності”. Таким чином, цей акт фактично
визнає, що агломерація є загалом, позитивним явищем
в соціальному аспекті, зокрема, для осіб, що проживають поза межами її ядра (чи ядер, якщо агломерація не
є моноцентричною).
Нижче у цьому ж акті [21] йдеться: „Недостатньо
високий рівень розвитку виробничої і невиробничої
інфраструктури, зокрема житлово-комунального, готельного, дорожнього, вулично-дорожнього господарства, енергетичного сектору, транспортних та
інформаційних комунікацій, стримує економічне зростання країни та її регіонів. У зв’язку з цим в першу
чергу підтримуватиметься робота з розбудови та модернізації інфраструктури національного та загальноєвропейського значення, а також інфраструктури регіонів, міст та міських агломерацій, які можуть
відігравати роль полюсів зростання (виділене автором — І. П.). Це сприятиме зміцненню зв’язків між
регіонами, підвищенню рівня просторової мобільності
населення, інвестиційної привабливості територій, які
мають основне значення для залучення додаткових
інвестицій, досягнення високого рівня продуктивної
зайнятості населення….Державна фінансова підтримка, що надаватиметься органам місцевого самоврядування, спрямовуватиметься у рамках реалізації політики регіонального розвитку на фінансування проектів
з питань …, розвиток великих міст і міських агломерацій. Реалізація пріоритетних напрямів
здійснюватиметься шляхом розбудови і модернізації технічної та суспільної інфраструктури найбільших міських агломерацій і великих міст (Донецьк, Дніпропетровськ, Київ, Львів, Одеса,
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Харків) з метою перетворення їх на основні осередки припливу людей, товарів, капіталу та
інформації (виділене автором. — І. П.). … Основною метою розвитку великих міст і міських агломерацій є створення умов для посилення їх стимулюючої ролі в соціально-економічній, науково-культурній,
суспільній та екологічній сфері. Насамперед увага приділятиметься модернізації комунікаційної, телекомунікаційної інфраструктури, розвитку науки, вищої та професійно-технічної освіти, культури і мистецтва, охороні навколишнього природного середовища…”.
Цей акт, що фактично став проривним у сенсі
юридичного встановлення понять „агломерація”,
„міська агломерація”, відкриває не лише теоретичний,
а й практичний, напрям до подальшого удосконалення правого поля держави у цій сфері.
Згодом не тільки для теоретиків-економістів,
міських голів, керівників місцевих органів виконавчої влади, а й для фахівців галузі державного права
стає очевидним, що розвиток агломерацій не може
відбуватись лише через розвиток її ядра (чи ядер для
конурбації), а необхідним є когерентний ріст інших
міст, що належать до агломерації, а також інших поселень які знаходяться в межах її впливу. Так у Загальнодержавній програмі розвитку малих міст, затвердженій [22] майже повторюються положення попереднього акту, процитуємо: „Завдання розвитку соціальної сфери окремих малих міст виконуватимуться з
урахуванням їх особливостей, а саме:… для категорії
малих міст-супутників, населення яких має змогу користуватися розвинутою сферою соціальних послуг
великого міста — центра цієї міської агломерації
(виділене автором. — І. П.), розвиватимуться об’єкти
повсякденного та невідкладного попиту....”.
Показовим є ось цей акт, яким опосередковано,
визнається близькість понять „регіон” та „агломерація”
(правда лише для одного міста, що має за Конституцією України [5] особливий статус). У Програмі сталого розвитку міста Севастополя на 2001 — 2005 рр.,
затвердженій [23] у загальній характеристиці міста
відмічається, що Севастополь „є агломерацією”.
Подальший розвиток поняття „агломерація” в
українському правовому полі здійснено вже в цілком
практичному контексті, тобто, з метою активізації економічного розвитку України, підвищення рівня конкурентноздатності держави, сприяння залучення прямих іноземних інвестицій. Так, у Концепції створення
індустріальних (промислових) парків [24] вказано:
„Формування мережі державних і регіональних індустріальних (промислових) парків повинне здійснюватися відповідно до основних напрямів розвитку державної і регіональної промислової політики з урахуванням завдань, пов’язаних з розвитком міських
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агломерацій. Індустріальні (промислові) парки доцільно створювати у промислових регіонах поблизу великих міських агломерацій, але поза їх межами, крім випадків, коли є належна інфраструктура і вільні від забудови земельні ділянки безпосередньо у промислових зонах, а також екологічні умови, які дають змогу створювати індустріальні (промислові) парки у межах населених
пунктів” (виділене автором. — І. П).
Відзначимо, що цей акт став переломним у правовому утвердженні провідної ролі агломерацій в економічному зростанні, він відкриває нові перспективи
для розвитку і підвищення рівня конкурентоспроможності не тільки агломерацій та регіонів, а й України.
Однак, все ж таки значна кількість законодавчих
бар’єрів та управлінських помилок (?), зроблених за
останнє десятиріччя, зокрема в формуванні законодавчого поля й реальної практики в сфері земельних
відносин, а також неготовність еліт, поки що все ж
перешкоджають реалізувати ці наміри на практиці.
Саме проблематика земельних правовідносин
сьогодні ускладнює можливість створення нових промислових зон. У багатьох регіонах всупереч чинному законодавству, схемам планування територій, Генпланам тощо. раніше резервовані території, що планувались для розвитку, зокрема потенційних промзон
чи об’єктів інфраструктури фактично освоєні для
інших цілей, розпайовані тощо. Детально ознайомитись з проблематикою земельно правових відносин в
околицях великих міст та перешкодами на шляху створення інвестиційних об’єктів на приміських територіях можна, зокрема, в [25 — 27, 28 с. 55].
Автор вважає, що навіть при тому, що законодавство у сфері міських агломерацій знаходиться в
далеко незавершеному стані, територіальні громади в
Україні сьогодні мають певні можливості для налагодження партнерства та горизонтального менеджменту цього процесу.
Фактично [32] встановлюється юридична можливість неформального утворення агломерацій в Україні: „Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету,
фінансів і цін. До відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад належать: а) власні (самоврядні) повноваження: … б) об’єднання на договірних засадах коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання
спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються
спільних інтересів територіальних громад;” (виділено автором. — І. П.).
З прийняттям цього акту з’явились можливості
для практичної реалізації синергетичного ефекту,

спільного вирішення проблем не лише окремої громади, а спільних інтересів кількох громад. На жаль,
тривалий час реально реалізувати ці положення на
практиці було не можливо через відсутність відповідних процедур, положень та фінансових механізмів.
Прийняття у 2002 р. Бюджетного кодексу такі фінансові механізми створило, але й далі, відсутність детальної регламентації, що повинна була бути здійснена
шляхом прийняття окремих актів Кабінетом Міністрів
України фактично утруднила процеси спільного використання бюджетних коштів для реалізації спільних
проектів. Хоча, слід підкреслити, що основною проблемою на шляху реалізації спільних проектів громадами все ж таки були не формальні чи юридичні проблеми, а критично низький рівень фінансових ресурсів
у „других кошиках” та, зокрема, бюджетах розвитку
місцевих рад.
Значною проблемою на шляху встановлення горизонтальних зв’язків між територіальними громадами також були (і часто продовжують залишатися нині)
суспільні настрої та місцевий егоїзм ряду політиків і
керівників місцевого рівня.
Певною спробою допомогти органам місцевої
влади у налагодженні принципів горизонтальних
фінансових стосунків був Закон України „Про
міжбюджетні відносини між районним бюджетом та
бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст
та їх об’єднань” [33], що втратив чинність у липні
2010 р. у зв’язку з прийняттям Закону України „Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України та
деяких законодавчих актів України”. Автор навів назву цього акту [33] повністю а не через посилання,
не випадково, оскільки слова „міст та їх об’єднань”
показують, що законодавець чітко розуміє і допускає ідею агломерування громад на принципах горизонтального менеджменту, очевидно без змін існуючого адмінтерустрою.
Акцентуємо, що п. 3 ст. 6 [32], яким визначається, що: „Добровільне об’єднання територіальних громад відбувається за рішенням місцевих референдумів
відповідних територіальних громад сіл. Таке рішення є
наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, об’єднання комунального майна.”, фактично стосується виключно сіл, і, жодним чином, не може являтись ніякою законною підставою для формування міської
агломерації. Вищеназвана стаття стосується виключно
сіл, але законодавець чітко не визначив який статус з
погляду адміністративно-територіального поділу матиме нове утворення. Можна тільки стверджувати, що це
буде новоутворена, т. зв. „укрупнена” єдина територіальна громада, але чи це утворення, яке по-суті є
сільською агломерацією стане єдиним населеним пун86
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ктом? Як тоді бути нормою, що межі населених пунктів
встановлюються за границями забудови? Як тоді бути з
принципом повсюдності місцевого самоврядування?
Імовірно, відповіді на ці запитання будуть отримані після
прийняття Закону України „Про державну підтримку
об’єднання територіальних громад”, проект якого нещодавно розроблено Мінрегіонбудом [31].
У світовій практиці агломерація майже ніколи не
становить єдину територіальну громаду. Найчастіше,
юридичні відносини між громадами в США, Канаді,
Франції тощо) регулюються окремим договором чи
окремими угодами у кожній окремій сфері партнерства. Наприклад: Угода про спільне будівництво громадами А, В, С сміттєпереробного заводу та його наступну експлуатацію (включаючи розподіл вигод та
ризиків). Угода про єдині принципи формування маршрутної мережі та тарифів на громадський транспорт
у межах агломерації тощо. У той же час, у випадку
створення агломерації, уряди агломерацій можуть наділятись певними повноваженнями та бюджетом, що
фактично делегуються суб’єктами, що її створили й
при цьому можуть створюватись органи з чітко визначеними повноваженням та навіть можливістю формувати бюджет. Поширена також практика створення
спільних комунальних підприємств, які обслуговують
кілька громад.
Бюджетний кодекс України [32] (Ст. 5, 75, 92,
93, 97, 101, 104-107) розвиваючи відповідні положення
[32] (Ст. 26, 28, 60, 61, 63) створює юридичні передумови та фінансові механізми, що формують потенційні
можливості для можливого встановлення горизонтальних зв’язків на рівні „віртуальної агломерації”,
очевидно без створення агломерації як окремої громади та адмінтеродиниці.
Так, Ст. 104 [32] передбачає можливість надання субвенцій з одного місцевого бюджету в інший
місцевий бюджет „на утримання об’єктів спільного
користування”. Це важливий фінансовий механізм для
реального функціонування міжмуніципального партнерства та реалізації спільних проектів громад.
Ще одним варіантом співпраці територіальних
громад у межах агломерації може бути використання юридичних механізмів, що надаються [33] шляхом створення асоціації місцевого рівня. У цьому випадку, згідно з цим законом асоціація може бути
створена не менш як трьома органами місцевого самоврядування.
Сьогодні законодавець та суспільна думка не
цілком готові до подальшого удосконалення законодавчого поля в плані розвитку поняття „міська агломерація” та надання йому відповідного статусу Законом. Проте тренди економічного розвитку в умовах
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ня конкурентоспроможності за допомогою залучення
інвестицій у промислові зони типу „грінфілд”, які, очевидно, мають розташовуватись поблизу великих міст,
тобто в межах агломерацій. Для реалізації таких
проектів тепер вимагаються спільні скоординовані зусилля кількох органів місцевого самоврядування та,
очевидно місцевих органів виконавчої влади.
Отже, зважаючи не вищезазначене, можемо
стверджувати, що вже сьогодні існують законні методи об’єднання зусиль територіальних громад та
місцевих органів виконавчої влади до створення горизонтальних партнерських зв’язків через такі інструменти: 1) повне використання можливостей, що дає
сьогодні чинне законодавство (див. вище): 2) створення місцевих (субрегіональних) Асоціацій органів
місцевого самоврядування; 3) створення місцевих
(субрегіональних) Агенцій регіонального розвитку;
4) підписання окремих договорів на рівні територіальних громад та місцевих органів виконавчої влади
на реалізацію окремих спільних проектів. Як приклад,
розпочати можна зі спільних договорів про створення єдиної стратегії розвитку території; 5) широко застосовувати всі механізми теорії міжмуніципального співробітництва та використання принципів досягнення консенсусу (наприклад, як це сьогодні діє на
рівні країн ЄС).
Необхідно активізувати дослідження щодо подальшого удосконалення адміністративно-територіального устрою та проаналізувати вплив концентрації
продуктивних сил в агломераціях України на динаміку її економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності. При проведенні досліджень щодо
удосконалення адмінтерустрою доцільно розглянути
агломерації України в європейському контексті NUTS,
тобто, як субрегіони. Автор вважає, що більшість з
моноцентричних агломерацій України приблизно
відповідають критеріям, що відносяться до критеріїв
NUTS 3.
Ці дослідження стануть вагомими аргументами
на користь справжнього визнання агломерацій як
центрів потенційного зростання і дозволять поставити
адміністративно-територіальний устрій на службу людині та економіці країни загалом.
Реформа чинного адміністративно-територіального устрою назріла, але й у нинішньому правовому
полі вже можливо зробити ряд кроків, направлених
на покращення взаємодії територіальних громад в межах агломерацій задля підвищення конкурентоспроможності.
Нарешті логічним стає ще один, завершальний
висновок: конкурувати з глобальними об’єктами
(агломераціями) в глобальному світі можуть лише інші
глобальні об’єкти.
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ция” и „городская агломерация” в законодательных
актах Украины в контексте существующего административно -территориального устройства. Сделан
вывод, что невзирая на отсутствие изменений действующего правого поля, направленных на усовершенствование административно-территориального
устройства или соответствующего Закона Украины
„Об агломерациях”, территориальные громады должны стремиться к горизонтальному сотрудничеству
во имя их экономического развития и повышения
конкурентоспособности.
Ключевые слова: агломерация, городская агломерация, город, урбанизм, административно-территориальное устройство, конкурентоспособность, межмуниципальное сотрудничество, межмуниципальное
партнерство.

Парасюк І. Економіко-правові аспекти понять „агломерація” та „міська агломерація” в українському законодавстві
У статті проаналізовано поняття „агломерація” та
„міська агломерація” в законодавчих актах України в
контексті чинного адміністративно-територіального
устрою. Зроблено висновок, що, незважаючи на
відсутність змін чинного правового поля, спрямованих на удосконалення адмінтерустрою, відсутність
відповідного Закону України „Про агломерації”, територіальні громади повинні прагнути горизонтальної
співпраці заради економічного розвитку та підвищення своєї конкурентоспроможності.
Ключові слова: агломерація, міська агломерація,
місто, урбанізм, адміністративно-територіальний
устрій, конкурентоспроможність, міжмуніципальне
співробітництво, міжмуніципальне партнерство.

Parasyuk I. Legal Aspects of the Notions of
„Agglomeration” and „Urban Agglomeration” in
Ukrainian Legislation
The notions of „agglomeration” and „urban
agglomeration” in legislative acts of Ukraine are analyzed
in the context of existing administrative-territorial
system. A conclusion is made that, despite lack of
changes in the effective legal framework toward
improvement of the administrative-territorial system and
absence of any proper agglomeration act, territorial
communities must seek horizontal cooperation for the
sake of their economic development and
competitiveness.
Key words: agglomeration, urban agglomeration,
city, urbanism, administrative-territorial system,
competitiveness, intermunicipal cooperation,
ntermunicipal partnership.

Парасюк И. Правовые аспекты понятий „агломерация” и „городская агломерация” в украинском законодательстве
В статье проанализированы понятия „агломера-
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
У програмі передбачено наступні цілі:
Перша мета — подолання бідності, яка передбачає виконання двох завдань: зменшити вдвічі кількість
населення, вартість добового споживання якого не
перевищує 4,3 дол. США за паритетом купівельної
спроможності, в порівнянні з 2001 р. та скорочення
на третину частки бідного населення.
Друга мета — забезпечення доступу до якісної
освіти впродовж життя передбачає: підвищення рівня
населення, які охоплюються освітніми закладами, в
порівнянні з 2001 р. та підвищити рівень якості освіти.
Третя мета — досягнення сталого розвитку довкілля містить вирішення таких завдань як: підвищення
на 12 % частки населення, що має доступ до чистої
питної води в період з 2001 до 2015 рр.; до 2015 р.
стабілізувати забруднення повітря стаціонарними джерелами, а також розширення угідь заповідників та природних національних парків до 10,4 % від загальної
території Україні.
Четверта мета — поліпшення здоров’я матерів та
зменшення дитячої смертності. За рахунок її виконання має зменшитися на 17 % рівень материнської смертності та рівень смертності серед дітей віком до 5 років.
П’ята мета — обмеження поширення ВІЛ-інфекції/
СНІДу та туберкульозу й започаткування тенденції до
скорочення їх масштабів. У її межах необхідно зменшити на 13 % темпи розповсюдження ВІЛ/СНІДу та на
42 % рівень захворюваності на туберкульоз.
На решті шоста мета — забезпечення гендерної
рівності, у межах якої необхідно досягти за рахунок
гендерного співвідношення обох статей на рівні не
менше 30:70 в представницьких органах влади та на
вищих щаблях виконавчої влади, а також скороченням наполовину розрив у прибутках жінок та чоловіків.
Хоча, увага до соціальної сфери залишається незначною. Наприклад, відносна бідність залишилася практично незмінною у країнах ЄС, а у деяких ситуація із
соціальними виплатами тільки погіршилася (наприклад,
Греція). У сфері охорони здоров’я розрив між тривалістю життя чоловіків і жінок продовжує збільшуватися.
Дещо погіршилася в Україні ситуація у сфері боротьби з
поширенням ВІЛ/СНІДу та туберкульозу (Мета 5).
Результати в Україні у сфері забезпечення якісної
освіти впродовж життя неоднозначні; багато показників
просто не контролювалися. Прогрес у сфері гендерної
рівності (Мета 6) також нерівномірний. З одного боку,

Вступ. Будь-яка країна, у тому числі й Україна,
реалізовуючи соціальну спрямованість економічних
процесів, повинна збалансувати обґрунтовані фінансові, економічні, соціальні та інституціональні реформи, з одного боку, та недостатні фінансові й людські
ресурси, з іншого. Встановлювати державні пріоритети завжди важко, навіть коли надається зовнішня
допомога, як у випадку країн, які першими розпочали мирний перехід до демократичного устрою та ринкової економіки у 1989-1990 рр. Ці подвійні цілі ґрунтуються на спільних цінностях, укорінених у традиціях, правах і свободах людини, в ідеях про те, що держава підпорядкована своїм громадянам, положеннях
про чіткий розподіл повноважень, прозорість та
підзвітність державних службовців та верховенства
права, що передбачено в Конституції України.
Мета дослідження. Основною ціллю є визначення пріоритетних напрямів економічного та соціального розвитку України в процесі інтеграції нашої крани до Європейського союзу для підвищення рівня
життя населення та його фінансового забезпечення.
Дослідження із зазначеної проблематики. Питання забезпечення підвищення рівня життя в європейських та інших розвинених країнах досліджували
західні вчені Г. Беккер [1], А. Печчєї [2], Ф. фон Хайек [3], проблемам європейського розвитку та фінансової безпеки країни присвячені роботи В. Андрущенко
[4]; З. Варналій, Е. Лібанова, П. Мельник, Л. Тарангул [5]; М. Папієв [6], К. Павлюк [7] та інших вчених.
Виклад основного матеріалу. У вересні 2000 р.
було схвалено урядову „Програму інтеграції України до
ЄС”. З тих пір перед науковцями-фінансистами, економістами, підприємцями та іншими громадянами виникли
нові можливості та загрози, подібні до тих, які перед тим
постали для деяких країн Центральної Європи.
Підписуючи Декларацію тисячоліття на Саміті ООН
у цей час, Україна взяла на себе зобов’язання досягти
Цілей Тисячоліття в сфері розвитку в період до 2015 р.
[8]. Цілі розвитку тисячоліття для Україні — це 6 орієнтирів та 13 конкретних завдань на довгострокову перспективу, які є адаптованими до особливостей національного розвитку нашої країни. Програма передбачає досягнення визначених цілей та бажаного рівня розвитку, а
саме проведення такої фінансово-економічної політики,
яка покращить рівень життя населення Україні.
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людського розвитку. Показники ЦРТ, встановлені для
України, контролюються Міністерством економіки
України та Державним комітетом статистики України і
враховуються в щорічних звітах щодо досягнення ЦРТ.
Необхідно пам’ятати й враховувати, що прибуток, потрібний домогосподарству для досягнення певного рівня життя, залежатиме від його розміру та складу. Наприклад, сім’я з дітьми на утриманні потребуватиме більшого прибутку, ніж самотня бездітна особа,
для досягнення одного й того самого матеріального
рівня життя. У деяких країнах ЄС (Німеччина) враховують таку обставину й упроваджений податок на не
жонатих. Для об’єктивності необхідно визначати еквівалентний прибуток. „Еквівалентний” — означає прибуток домогосподарства, скоригований на розмір і
структуру домогосподарства, щоб можна було аналізувати прибутки всіх домогосподарств на порівняльній
основі. Офіційна статистика прибутків використовує
шкалу еквівалентності Макклемента (1977), у якій доросла пара без дітей на утриманні береться за еталон
із показником еквівалентності 1 [11, с. 104]. Відповідно Скоригований медіанний прибуток визначається як
загальний наявний прибуток домогосподарства, поділений на його „еквівалентний розмір”, щоб урахувати розмір і склад домогосподарства, і стосується кожного члена домогосподарства.
Під час співробітництва України та ЄС було підписано Програму ЄС щодо соціальної єдності (СЄ). Вона
є обов’язковою для виконання державами-членами ЄС
і країнами-кандидатами на вступ до ЄС. Однак це не
передбачає єдиної для всіх соціальної політики ЄС, зокрема здійснення заходів у цій сфері є, як правило, обов’язком національних урядів. Виходячи з таких положень ЄС у 2000 р. погодив на засіданні Європейської
Ради в Лісабоні у березні 2000 р. так звану „Лісабонську
стратегію”, у якій передбачено застосування „відкритого методу координації” як засобу поширення прогресивного досвіду та досягнення більшої конвергенції з
метою досягнення ключових цілей СЄ [12].
Цілі, завдання й політичні заходи СЄ значною
мірою співпадають із цілями, завданнями й політичними заходами ПРООН стосовно людського розвитку, а
також із ЦРТ. Отже, зосередження соціальної політики
на людському розвитку, а також прогрес у досягненні
ЦРТ могли б наблизити Україну до моделей соціальної
політики ЄС, сприяючи в кінцевому підсумку вступу
до ЄС та до збільшення рівня життя населення.
Міністри з європейських справ держав-членів ЄС,
неформальне засідання яких проходило 13 та 14 січня
2010 р. в містечку Ла Гранья, що у 80 км на північ від
Мадрида затвердили, що „Лісабонську стратегію”
2000 р. має замінити нова програма розвитку „Європа 2020”, що забезпечить високий рівень зростання та
зайнятості в ЄС [13].
Основна мета оптимізованого відкритого методу координації політики ЄС у галузі соціального захисту та соціального забезпечення — сприяти со-

жінки досягають більших успіхів, ніж чоловіки в освіті;
крім того, жінки в середньому заробляють 69 % від
заробітної плати чоловіків, що більше, ніж у багатьох
інших постсоціалістичних країнах.
З іншого боку, жінки недостатньо представлені в
політиці, особливо в парламенті та уряді України, а
показники гендерної рівності відстежуються недостатньо. Нарешті, мета забезпечення сталого розвитку довкілля (Мета 3) — майже поза досяжністю, тому що
всі показники, що контролюються, демонструють
відсутність будь-якого значного прогресу. Таким чином, видатки на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист слід розглядати не просто як „витрачання”
бюджетних коштів, а й як соціальні інвестиції (особливо в поєднанні з необхідними реформами), які могли б суттєво й тривало вплинути на розвиток України
та на збільшення рівня життя населення.
Більше того, у процесі фінансового забезпечення
рівня життя населення слід зосередити увагу не стільки
на регулярному наданні допомоги бідним верствам населення, скільки на заохоченні їх особистого розвитку,
посиленню їх ролі в суспільстві та розширенню їх можливостей щодо вибору свого майбутнього, водночас
дбаючи, щоб вони брали на себе відповідальність як за
свій вибір, так і за його реалізацію. Індивіди стають
центром людського прогресу, тому що людський розвиток є не лише визначальною метою, а й важливим
чинником соціального, економічного розвитку та як
наслідок — фактором збільшення рівня життя.
На жаль, соціальна політика України за своїм
характером пасивна і зосереджена здебільшого на
наданні допомоги бідним, ніж на зменшенні бідності
шляхом розширення можливостей. Це сформувало
культуру залежності, коли бенефіціари системи стають пасивними одержувачами, що покладаються на
матеріальну допомогу.
Теперішня система соціального захисту в Україні
також страждає від недоліків, типових для країн із
соціалістичним минулим. Уряд, як правило, надає допомогу великій кількості бенефіціарів, що виходить
далеко за межі його фінансових можливостей. Водночас рівень соціальних виплат дуже низький і не вирішує питання бідності. Крім того, в деяких випадках
на фоні низької середньої зарплати розмір соціальної
допомоги не заохочує людей до економічної активності, що закріплює залежність від матеріальної допомоги. Як наслідок розглядаючи загальні тенденції щодо
рівня життя населення можна частково використовувати Індекс людського розвитку (таблиця 1).
Для більш точної оцінки людського розвитку та
реалізації цілей розвитку тисячоліття в Україні використовується вітчизняна методологія, наближена до
методології розрахунку показників ООН. Відтак, в
національній статистиці не має низки показників, що
зумовлює розрахунок приблизного показника рівня
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Таблиця 1
Індекс людського розвитку України, 1990 — 2009 рр. *
Рік звіту ООН Рік моніторингу ІЛР України Світовий ІЛР Рейтинг України за
ІЛР

Кількість країн у
рейтингу ІЛР

1993

1990

0,800

-

45

177

1998

1995

0,748

0,772

102

174

1999

1997

0,721

0,706

91

174

2000

1998

0,744

0,712

78

174

2001

1999

0,742

0,716

74

162

2002

2000

0,755

0,722

80

173

2003

2001

0,766

0,722

75

175

2004

2002

0,777

0,729

70

177

2005

2003

0,766

0,741

78

177

2006

2004

0,774

0,741

77

177

2007

2005

0,788

0,743

76

177

2008 [9]

2006

0,786

0,748

83

179

2009 [10]

2007

0.796

0,753

85

182

*Джерело: http://hdr.undp.org

На противагу від ідеальних ідей соціальної єдності
система фінансового забезпечення рівня життя населення показує взаємозв’язок між складовими елементами
та передбачена зв’язати їх з єдиною кінцевою метою —
ефективного фінансування потреб та інтересів громадян
з подальшим збільшенням рівня життя населення.
Оскільки бідність є об’єктивною категорією, запропонована нами система передбачає застосування
специфічних заходів для допомоги вразливим членам
суспільства. Вона передбачає застосування превентивних заходів для запобігання збільшення бідних верств
населення та створення необхідних умов для зменшення такої категорії. Наприклад, стимулювання зайнятості
та впровадження соціального страхування призведе до
зменшення соціальної напруги, зменшення державного
фінансування частини потреб та інтересів громадян та
подальшим досягненням фінансової рівноваги між
економічним зростанням та зростання рівня життя населення. Саме за рахунок ефективного функціонування
системи фінансового забезпечення рівня життя населення можна досягти рівномірного розподілу фінансових ресурсів між різними верствами суспільства
для уникнення різношвидкісного економічного розвитку у регіонах країни.
Соціальний порядок денний ЄС підтримується
рядом програм ЄС, особливо Європейським соціальним фондом (ЄСФ), який є фінансовим інструментом
ЄС для інвестування в людський капітал. ЄСФ зосереджений в основному на підтримуванні потреби
окремих громадян у підвищенні їх спроможності до

ціальній єдності, рівності між чоловіками й жінками
та врівноваженим можливостям для всіх за допомогою гнучких і ефективних систем соціального захисту й політики соціального забезпечення.
Соціальні результати політики ЄС у сфері соціального захисту й забезпечення є багатовимірними,
наприклад оцінка: прибутку і рівня життя, доступу до
якісного медичного обслуговування, можливості
освіти й роботи. Відкритий метод координації є інструментом ЄС для досягнення цих результатів, особливо
через сприяння зайнятості та подолання бідності, а також для моніторингу прогресу, досягнутого в соціальному захисті на рівні ЄС.
У таблиці 2 представлено деякі соціальні стандарти ООН й оцінено прогрес України в дотриманні
визначених стандартів.
Система фінансового забезпечення рівня життя
населення у нашому випадку має функціонувати, виходячи з Нової стратегії соціальної єдності, яка була запропонована Кабінетом Міністрів Ради Європи 31 березня 2004 р. Під соціальною єдністю Рада Європи розуміє гарантування добробуту всім членам суспільства,
зменшуючи невідповідності та уникаючи його поляризації [14, part I]. Тобто ідеї соціальної єдності — це ідеал,
до якого необхідно прагнути в Європі. Базисом для
досягнення цієї ідеї є Європейський соціальний статут.
Первинна відповідальність за розвиток і реалізацію Стратегії соціальної єдності було покладено на Європейський Комітет Соціальної Єдності (CDCS), який був створений в кінці 1998 р. [14, p. 15].
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Таблиця 2
Соціальні стандарти, що використовуються ПРООН для міжнародного порівняння рівня життя,
та рівень цих стандартів в Україні на початок 2010 р.*
Стандарт ООН,
очікувана тривалість життя

Параметри
від 25 (мінімум) до 85
(максимум) років

грамотність населення
середня тривалість навчання
реальний ВВП на душу
населення
сукупний рівень народжуваності
(середня кількість дітей,
народжених жінками дітородного
віку)
рівень старіння населення (частка
людей старше 65 років у
загальній чисельності населення)
співвідношення між
найбагатшими 10 % та
найбіднішими 10 %
частка населення, що живе за
межею бідності
співвідношення мінімальної та
середньої зарплати
мінімальна погодинна зарплата
рівень безробіття (за
методологією МОП)
кількість злочинів на 100 тис.
населення
рівень депопуляції населення
(співвідношення між кількістю
новонароджених і кількістю
померлих)
поширеність розладів психіки на
100 тис. населення

100 %
15 років
від 200 (мінімум) до 40 тис.
(максимум) дол. США
2,14 – 2,15

Національні показники в Україні
показник середньої очікуваної
тривалості життя при народжені у
2009 р. складав 68,27 р., у тому числі
62,5 р. для чоловіків і 74,28 р. для жінок
99,4 % грамотного населення
13 років
2482,6 дол. США
1,458

7%

15,92 %

10:1

у 2006 р. – 7,1
у 2009 р. – 9

10 %

28 %

1:3

1:2

3,00 амер. дол.
8-10 %

2,71 амер. дол.
8,8 %

до 5 тис. випадків

807,94

50:50

42:58

до 284 осіб

274,4

До [11, с. 22] по Україні додано автором, використовуючи дані Державного комітету статистики України

працевлаштування. Водночас його також можна використовувати для вдосконалення систем і структур з
тим, щоб сам ринок праці функціонував краще.
Крім того, виділяється п’ять основних напрямів,
які першочергово підтримуються ЄСФ, а саме:
1) розробка та впровадження активної політики
ринку праці;
2) зменшення ризиків соціальної ізоляції, шляхом допомоги на ринку праці;
3) покращення системи загальної й професійнотехнічної освіти з метою навчання впродовж життя та
набуття навичок, яких потребує ринок праці;
4) сприяння адаптованості працівників, підприємництву та навичкам робочої сили в сфері досліджень,
науки й технології;
5) заохочення самозайнятості та можливості праЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

цевлаштування жінок, а також заходи щодо дотримання
гендерної нерівності на ринку праці.
Перспективи вступу України до ЄС у найближчій
перспективі не передбачено. Однак відставання за соціально-економічним розвитком та низьким рівнем життя населення робить неефективним процес об’єднання
для ЄС з однієї сторони та для України з іншого.
Соціальна держава виражається за допомогою
якісних характеристик і кількісних індикаторів її властивостей. До них відносять різного роду індекси й
стандарти. Кількісні соціальні показники разом з порівняльним значенням зумовлюють функцію нормативів соціальної політики, а також є орієнтирами якісного розвитку економіка країни.
Основним інтегральним кількісним показником,
прийнятим в системі ООН, який широко використо93
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Рис. 1. Характеристика місця основних складових економічного розвитку деяких країн у 2009 р.*
* розроблено автором, використовуючи відомості [15]
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Отже, основна особливість такого індексу полягає в тому, що він визначає процвітання і багатство, і
добробут нації та їхнє місце у світі. Важливим є й те, що
не обов’язково ті країни є лідерами, які мають лише
високий валовий внутрішній продукт, але й ті, які також мають щасливих, здорових і багатих громадян.
Кожен блок для побудови відповідає під-індексу. Основна позиція країни в повному Індексі Процвітання вираховуються враховуючи усереднене зважене місце серед зазначених дев’яти під-індексів. Кожний з часткових індексів класифікований для спрощення повного ранжирування (рис. 1.).
З рисунку 1 зрозуміло, що чим ближче до центру
розташовані основні показники, тим більший рівень
життя в ньому спостерігаємо. Україна в такому рейтингу в 2009 р. посіла разом з Індонезією 61 місце,
Росія разом із Туреччиною 69, одразу за Тунісом, Норвегія — 5, Китай — 75 та Молдова 78. Це дещо відмінні
оцінки від індексу розвитку людського потенціалу,
оскільки протягом останніх років серед 174 країн світу
наприклад у 2006 р. Україна посідала 78, у 2007 р. —

вується для оцінки життєвого рівня населення, є індекс
розвитку людського потенціалу. У ньому сумарно
оцінюються рівні здоров’я й тривалості життя, писемності дорослого населення й забезпеченість громадян
навчальними закладами, ВВП на душу населення.
Індекс розвитку людського потенціалу служить показником для міжнародного зіставлення рівня і якості
життя населення різних країн. Наразі за цим індексом
можливе порівняння більшості країн світу.
Також існує індекс розвитку (індекс процвітання), який розраховується Лондонським Інститутом
Legatum (Великобританія) використовуючи основні
дані Оксфордського аналітичного центру. Індекс процвітання оцінюється в 104 країнах, на відміну від Індексу розвитку людського потенціалу. Він охоплює звіти
по 90 % усесвітнього населення, і розраховується на
79 різних змінних, кожен з яких має вплив або на економічне зростання, або на особистий рівень життя. Цей
індекс забезпечує ранжирування країн за рівнем розвитку і є важливим для оцінки рівня життя населення
оскільки враховує місце, яке посідає країна за такими
основними показниками як [15]:
1. Основні економічні принципи
2. Підприємництво та нововведення
3. Демократичні установи
4. Освіта
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77, а вже у 2008 р. — 82 входячи до групи країн із
середнім рівнем розвитку людського потенціалу як і решта вищезазначених країн, крім Молдови (вона взагалі
не входить у 174 країни за яким розраховується індекс
розвитку людського потенціалу).
Висновки. Соціальна нерівність, низький рівень
рівня життя населення безпосередньо пов’язаний з
процесами, що відбуваються на ринку праці, від
співвідношення попиту і пропозиції на робочу силу.
Згідно кейнсіанських підходів, які, на нашу думку, є
визначальними в системі фінансового забезпечення
рівня життя населення, основний напрям діяльності
держави як партнера і посередника на ринку праці є
створення суспільно необхідної кількості робочих місць
за допомогою проведення цілеспрямованої інвестиційної, податкової, кредитної політики для збереження
стабільності на ринку праці і, отже, умовою стабільного поступального розвитку суспільства.
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the Committee of Ministers of the Council of Europe on
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Гордей О. Д. Фінансове забезпечення рівня
життя населення в умовах європейської інтеграції
У статті розглянуто основні умови, яким має
відповідати Україна під час співпраці з ЄС з метою
дотримання соціальних стандартів, що притаманні
європейській політиці економічного й соціального розвитку. Визначено ступінь фінансового забезпечення
основних показників, які характеризують рівень життя населення.
Ключові слова: соціальна політика, цілі розвитку
тисячоліття, соціальна єдність, соціальні стандарти,
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Гордей О. Д. Финансовое обеспечение уровня жизни населения в условиях европейской интеграции
В статье рассматривают основные условия, которым должна соответствовать Украина во время сотрудничества с ЕС с целью соблюдения социальных
стандартов, что присуще европейской политике экономического и социального развития. Определена степень финансового обеспечения основных показателей,
какие характеризуют уровень жизни населения.
Ключевые слова: социальная политика, цели развития тысячелетия, социальное единство, социальные
стандарты, уровень жизни населения.
Hordei O. D. Financial security of the population
living in conditions of European integration
In the article are basic conditions must meet Ukraine
during the cooperation with the EU to enforce social
standards that inherent in the European policy of economic
and social development. Determined the extent of the
financial support of basic indicators, which characterize
the standard’s living of the population.
Key words: social policy, the Millennium
development goals, social cohesion, social standards, the
standard’s living of the population.
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ОТ СТРАХОВОГО ПРОДУКТА К СТРАХОВОЙ УСЛУГЕ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРАХОВОГО РЫНКА
Вступление. В связи с вступлением Украины в
ВТО и выходом иностранных страховых компаний на
украинский страховой рынок в настоящее время происходит непрерывный процесс адаптации зарубежного
опыта ведения страхового бизнеса. Повышение профессионализма украинских специалистов в условиях
развития национального рынка страховых услуг привело к осознанию необходимости разработки качественных страховых продуктов и оказания соответствующего
уровня страховых услуг. Происходит постепенная трансформация ценовой конкуренции в неценовую, а высокое качество оказания страховой услуги становится
критерием успешного развития страховой компании.
Нерешенная часть проблемы. Наряду с происходящими трансформациями до настоящего времени, как в научной литературе, так и в практической деятельности страховых организаций отсутствует единая
точка зрения в отношении объекта страхового рынка, в
качестве которого определяют „страховой продукт”,
„страховую услугу”, „страховой товар” и „страховую
программу”. Единого подхода к четкому разграничению этих понятий до сих пор не выработано.
Существующая проблема понятийного аппарата,
отсутствие четкого определения объекта купли-продажи на страховом рынке существенно снижает
эффективность страховой деятельности в целом.
Цель исследования — сформировать на базе
существующих научных исследований новые подходы к базовым дефинициям страхования — „страховой продукт”, „страховая услуга”, „страховой товар”,
„страховая программа” — для определения объекта
страхового рынка. Для достижения цели исследования рассматриваются подходы к определению сущности категорий „продукт”, „товар”, „услуга”; изучаются подходы отечественных и зарубежных ученых в
отношении определения объекта страхового рынка.
Изложение материала исследования. Результаты проведенного анализа существующих научных
исследований, практика в сфере непосредственно
страховой деятельности и страхового маркетинга свидетельствуют об отсутствии четкого определения

объекта купли-продажи на страховом рынке, в качестве которого один ряд ученых и специалистов определяют страховую услугу, другой — страховой продукт, третий — страховой товар, четвертый — страховую программу.
Перед тем, как перейти к рассмотрению взглядов конкретных ученых на определение объекта страхового рынка, необходимо определится с тем, что такое „продукт”, „товар” и „услуга”.
Под продуктом в широком смысле слова принято
понимать завершившееся состояние процесса, его результат. Это понятие используется многими науками — экономической теорией, биологией, геологией, химией, медициной и т. д. А в экономической теории под продуктом
понимается результат трудовой деятельности человека1.
При натуральном хозяйстве — исторически первой форме общественного производства — результат
трудовой деятельности был представлен натуральным
продуктом, который предназначался для непосредственного (неопосредованного товарообменом) потребления. В ходе исторического развития с возникновением более развитой и эффективной формы общественного производства — товарного производства
— продукт стал создаваться для обмена, продажи на
рынке, т. е. стал товаром.
В табл. 1 приведены наиболее распространенные
и употребляемые определения термина „товар” [1].
Следовательно, любой продукт, предназначенный для
продажи (обмена) на рынке с целью удовлетворения какой-либо человеческой потребности, является товаром.
Товар как таковой обладает двумя свойствами:
1) способностью удовлетворять какую-либо человеческую потребность, что составляет потребительную
стоимость товара, имеющую общественный характер;
2) способностью к обмену в определенных пропорциях, т.е. меновой стоимостью.
Как отмечает А. Н. Видяпин, особое место среди
благ, которые необходимы человеку и роль которых возрастает с развитием производства, занимают услуги2.
Исторически выделение услуг в качестве самостоятельной экономической категории связано с изменением

Воробьев Е. М., Гриценко А. А., Ким М. Н. Экономическая теория. Учебное пособие. — Харьков : Пресс-Фортуна, 1997. —
406 с. — с. 83
2
Экономическая теория: Учебник / под общ. ред. акад. А. Н. Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С.Тарасевича.
— М. : ИНФРА-М, 2003. — 714с. — с. 145
1
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Таблица 1
Определения термина „товар”

Источник
Маркс К. Теория прибавочной стоимости.
Том 2. М. : Политиздат, 1966. — С. 67 —
69
Финансово-кредитный
энциклопедический словарь / под общ.
ред. А. Г. Грязновой. — М. : Финансы и
статистика, 2002. — 1168 с. — С. 976.
Котлер Ф. Основы маркетинга. М. :
Издательский дом „Вильямс”, 2007. —
656 с. — С. 231
Экономическая теорія : учебник / под
общ. ред. акад. А. Н. Видяпина,
А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой,
Л. С. Тарасевича. — М. : ИНФРА-М,
2003. — 714 с. — С. 143
Экономическая теория: политэкономия :
учебник / под ред. В. Д. Базилевича. –
М. : Рыбари, 2009. — 870 с. — С. 168

Товар – это…
Продукт труда, предназначенный для продажи
Продукт производственно-экономической деятельности,
выраженный
в
материально-вещественной
форме
и
предназначенный для обмена (продажи) на
основе
общественного разделения труда
Все, что может удовлетворить нужду или потребность и
предлагается рынку с целью привлечения внимания,
приобретения, использования или потребления. Это могут быть
физические объекты, услуги, лица, места организации и идеи
Специфическое экономическое благо, произведенное для
обмена

Экономическое благо, которое удовлетворяет какуюлибо потребность человека и используется для обмена, куплипродажи на рынке

содержания производственной деятельности и разделением общественного труда на две составляющие:
производство продукции и производство услуг.
Несмотря на то, что в экономической литературе
сложилось общее представление о сфере услуг, в
определении сущности услуги нет единства, поскольку услугу можно рассматривать как вид деятельности, как экономическую категорию, как специфическую сферу народно-хозяйственного комплекса, как
денежный поток, соответствующий результату деятельности [2, с. 19]. В табл. 2 приведены подходы некоторых ученых к определению услуги.
В условиях рыночной экономики услуги могут
являться объектом купли-продажи (что следует из
приведенных в табл. 2 определений услуги), и, как
товар, обладать его свойствами.
Исходя из определения услуги, ее способности
выступать объектом купли-продажи, страхование можно отнести к услугам по следующим причинам:
— страхование обладает стоимостью и потребительной стоимостью;
— страхование является действием, которое приносит клиентам компании удовлетворение в виде состояния защищенности;
— страхование является действием, приводящим
к определенному полезному эффекту — обеспечению
защиты имущественных интересов физических, юридических лиц и государства;
3

— в процессе страхования не создается никакой
материально-вещественный продукт [1].
Удовлетворение потребности человека в чувстве
защищенности происходит на особом рынке — страховом — где объектом купли-продажи выступает:
— страховой продукт — по мнению А. Н. Зубца,
А. В. Прядки, В. Д. Базилевича, Е. С. Базилевич;
— страховая услуга — согласно мнения
М. М. Александровой, Т. М. Артюх, М. С. Клапкина,
Т. В. Яворской;
— страховой товар — как считают В. Б. Гомелля, Д. С. Туленты, В. В. Трынчук, И. А Краснова, И. Казей, Д. Намсараев, С. В. Скибинский, Н. Р. Балук;
— страховая программа — по мнению специалистов СК „ТАС-Life”, СК „Аска-Жизнь” и ряда других отечественных компаний.
Проведенное исследование источников информации относительно теории страхования, страхового
дела, маркетинга в страховании подтверждает отсутствии единого мнения относительно объекта страхового рынка и четкого разграничения между выделенными объектами.
Например, С. С. Осадец и авторский коллектив
учебника „Страховое дело” в своей работе понятия
„страховой продукт” и „страховая услуга” используют как синонимы, но объяснения именно такому подходу не дают.
А. Н. Зубец3 рассматривает страховой продукт как

Зубец А. Н. Страховой маркетинг. — М. : Издательский дом „АНКИЛ”, 1998. — 256 с.
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Таблица 2
Определения термина „услуга”

Источник
Бачманова А. А. [2, с. 21].

Финансово-кредитный
энциклопедический словарь / под общ.
ред. А. Г. Грязновой. — М. : Финансы и
статистика, 2002. — 1168 с. — С. 992.
Экономическая теория : учебник / под
общ. ред. акад. А. Н. Видяпина,
А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой,
Л. С. Тарасевича. — М. : ИНФРА-М,
2003. — 714 с. — С. 144
Котлер Ф. Основы маркетинга /
Ф. Котлер. — М. : Издательский дом
„Вильямс”, 2007. — 656 с. — С. 233,
579.

Гренроос К. [5, с. 32].

Услуга — это…
Вид деятельности, результатом которой является
особый продукт, предназначенный для продажи, как правило,
не имеющий материально-вещественной формы, либо
материализующийся в измененном состоянии, или объект,
удовлетворяющий
потребности личности, коллектива,
общества в целом
Целесообразный вид деятельности, направленный на
удовлетворение потребностей человека и общества в целом, в
процессе выполнения которого не создается материальновещественный продукт
Целесообразная деятельность человека, результат
которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какиелибо потребности человека
Объекты продажи в виде действий, выгод или
удовлетворений
Любое мероприятие или выгода, которые одна сторона
может предложить другой и которые в основном неосязаемы и
не приводят к завладению чем-либо. Производство услуг
может быть, а, может, и не быть связано с товаром в его
материальном виде
Процесс, который содержит серию (или несколько)
неощутимых действий, которые при потребности происходят
при взаимодействии между покупателями и обслуживающим
персоналом, физическими ресурсами, системами предприятия
— поставщика ресурсов

набор основных и дополнительных страховых услуг,
предоставляемых страхователю при заключении договора страхования. Также А. Н. Зубец отмечает, что конечным воплощением и практической реализацией страхового продукта являются конкретные основные (действия, связанные с расчетом и выплатой страхового
возмещения) и вспомогательные (связанные с урегулированием страховых случаев) услуги, предоставляемые компанией в рамках договора страхования.
А. В. Прядка солидарна с А. Н. Зубцом, но уточняет, что только с наступлением страхового случая
страховой продукт превращается в страховую услугу, т. е. конкретизируется в ней. Момент возникновения страхового продукта связан с первым из двух
событий — уплатой первого страхового взноса или
подписанием договора страхования. Страховая услуга не может быть реализована, если страховой случай
не наступил [3, с. 82].
Однако С. В. Скибинский и Н. Р. Балук отмеча-

ют неоправданность такого утверждения. Страховой
продукт появляется задолго до его купли-продажи, а
момент первого страхового взноса связан с возникновением страхового товара, который реализуется в
страховой услуге. Страховая услуга реализуется при
заключении договора страхования, а при ненаступлении страхового случая всего лишь сложно оценить ее
потребительную стоимость [4, с. 159].
По мнению российских ученых В. Б. Гомелли и
Д. С. Туленты4, понятие „страховой продукт”, „страховая услуга” и „страховой товар” близки по сути, но
и отличаются между собой, поскольку между ними
можно проследить определенную иерархию. С ними
солидарен и украинский ученый В. В. Трынчук. Первичным, по их мнению, является страховой продукт,
который конкретизируется в услуге по страховой защите или в „страховой услуге”. Страховая услуга
может быть страховым товаром, если она производится страховщиком для продажи, которая становит-

4
Гомелля В. Б., Туленты Д. С. Страховой маркетинг (Актуальные вопросы теории, методологии и практики). Второе издание.
— М. : „Анкил”, 2000. — 128 с.
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Таблица 3
Подходы учёных к определению сущности страхового продукта

Источник
Гомелля В. Б. Страховой маркетинг
(Актуальные
вопросы
теории,
методологии и практики) / В. Б. Гомелля,
Д. С. Туленты. — Второе издание. — М. :
Анкил, 2000. — 128 с. — С. 21.
Гварлиани Т. Е. [6, с. 46].
Зубец А. Н. Страховой маркетинг /
А. Н. Зубец. — М. : Издательский дом
„АНКИЛ”, 1998. — 256 с. — С. 103.
Кравчук Г. В. [5, с. 37].

Скибинский С. В., Балук Н. Р. [4, с. 158]
Сухоруков М. М. Технология продаж
страховых продуктов / М. М. Сухоруков.
— М. : Анкил, 2004. — 136 с. — С. 9.
Трофимова М. [1].
Базилевич В. Д. Страховое дело /
В. Д. Базилевич, Е. С. Базилевич. — 2-е
изд, перераб. и доп. — К. : Знання, КОО,
2002. — 271 с. — С. 43.
Горбач Л. М. Страхование : учебное
пособие / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. — К. :
Кондор, 2011. — 520 с. — С. 92.

Страховой продукт — это...
Результат
человеческой
деятельности
по
осуществлению экономической защиты от последствий
различных
случайных
и
вероятных
(чаще
всего
неблагоприятных) естественных и общественных явлений
Это документальное описание (в общих условиях
страхования, правилах, договорах, полисах) страховой услуги
Набор услуг по предупреждению и ликвидации
последствий конкретного перечня неблагоприятных событий,
определенных
в
договоре
страхования,
который
предоставляется компанией клиенту
Совокупность
процедур
(организационных,
информационных, финансовых, юридических) и правил,
объединенных единой технологией обслуживания клиентов,
как законодательно установленных, так и разработанных
самостоятельно страховой компанией по эффективному
осуществлению конкретных видов страхования данной
компанией в соответствии с ее политикой и корпоративной
культурой и в обязательном порядке формализованных в
соответствующей документации, через которую данный
продукт предлагается (может быть предложен) на рынке
страховых услуг потенциальным потребителям
Сумма всех благ, которые страховая компания может
предоставить потребителям для удовлетворения их
потребностей и с целью получения прибыли
Документально
оформленные
обязательства
страховщика, в соответствии с которыми он должен
предоставить страхователю на платной основе страховую
услугу
Все, что производит страховая компания с целью
удовлетворения потребностей своих клиентов и получения
прибыли
Специфическая услуга

Отдельная
разновидность
страхования,
предназначенная для защиты определенных объектов от
конкретных рисков

ся регулярной. Наиболее корректным к употреблению
в современных условиях является понятие „страховой товар”.
Привлекает внимание подход специалистов СК
„Аска-Жизнь”, которые не только отождествляют понятия страховой продукт и страховая услуга, но и по
смыслу приравнивают к понятию страховая программа. Страховая программа выступает объектом куплипродажи на страховом рынке и является гарантированным договором страхования комплексом услуг,
предлагаемых страхователю или застрахованному при
наступлении страхового случая.
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Специалисты СК „ТАС-Life придерживаются иной
точки зрения утверждая, что в страховой программе
происходит конкретизация страхового продукта —
объекта купли-продажи на страховом рынке.
Несмотря на наличие множества мнений, следует дать четкое определение понятиям „страховой продукт”, „страховая услуга”, „страховой товар”.
В научной литературе существует большое количество подходов к трактовке понятия „страховой
продукт”, но наиболее распространенные и употребляемые приведены в табл. 3.
Процесс создания нового страхового продукта
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начинается с выявления маркетологами потребности
потенциального страхователя в особом, ранее не предлагавшемся, или предлагавшемся в отличном от существующей потребности, виде страховой защиты.
На основании актуарных расчетов, ожидаемого
спроса и необходимой рентабельности устанавливается стоимость страховой защиты. Имея базисную
количественную оценку, страховой продукт дополняется другими характеристиками: устанавливаются
льготы, скидки, порядок уплаты страховых взносов,
дифференцируются условия страхования. В дальнейшем страховой продукт дорабатывается с учетом требований действующего законодательства [8].
В качестве примера рассмотрим те характеристики, которыми дополняется страховой продукт КАСКО легкового автотранспорта страховой компании
„Украинская пожарная страховая компания” (далее —
СК „УПСК”). Для удобства восприятия эти характеристики отражены на рис. 15. Также на рис.1 прослеживается их влияние на стоимость страховой защиты.
В рамках продукта КАСКО легкового автотранспорта СК „УПСК” существует несколько страховых программ. Различие между существующими страховыми
программами заключается в предоставлении дополнительных услуг со стороны страховщика, обеспечении
большей свободы действий в рамках заключенного договора или возложении на страхователя дополнительных ограничений при наступлении страхового случая в
рамках выбранной программы. По сути своей выбранная страховая программа обеспечивает больший комфорт
страхователя при потреблении страховой защиты.
Таким образом, утверждение специалистов СК
„Аска-Жизнь” относительно смыслового равенства
понятий страховой продукт, страховая услуга и страховая программа не находит подтверждения. В учет
также следует принимать сущность самого понятия
„программа”, поскольку программа — это „…способ
пошаговой (поэтапной) организации деятельности по
развертыванию какого-либо содержания, а также по
организации и реализации познавательных (исследовательских) содержаний и процедур [11, с. 549]”.
На основании всего изложенного и, исходя из
логики формирования, страховым продуктом является
документально формализованный результат маркетинговой, актуарной и внутренней аквизиционной работы
страховой компании, направленной на удовлетворение
существующей или прогнозируемой потребности в
определенной страховой услуге и получение прибыли.
Сформированный таким образом страховой продукт является „полуфабрикатом” страховой услуги [8]
и проходит ряд трансформаций в процессе реализации.
5

Поскольку страховой продукт создается для продажи (обмена), а не с целью непосредственного потребления, обладая потребительной и приобретая меновую стоимость, он становится товаром с момента
его появления на страховом рынке.
Одновременно, для превращения продукта в товар, ему должна быть оказана определенная поддержка. Например, для страхового продукта поддержкой
может считаться разработка инструкций по применению данного продукта, которые будут озвучены потребителю, сопутствующие продукты, способствующие наиболее эффективному использованию реализуемого страхового продукта, возможность трансформации определенных качеств продукта соответственно потребностям потребителя. Причем такая поддержка должна сопровождаться активной рекламной и
гибкой ценовой политиками.
Появившийся на страховом рынке и получивший
указанную поддержку страховой продукт становится
страховым товаром.
Хотя в современных условиях термин „страховой товар” практически не используется, по мнению
С. В. Скибинского и Н. Р. Балук, он наиболее точно
определяет и описывает страховой продукт, который
приобретает потребитель. Причем С. В. Скибинский и
Н. Р. Балук под страховым товаром понимают определенную общественную полезность, созданную страховщиком, и предназначенную для предоставления
страхователю при условии владения ею потребительной и меновой стоимостью [4, с. 158].
Однако, в силу обоснованного отнесения страхования к услугам, способности услуги выступать в
качестве объекта купли-продажи и обладать свойствами товара, особенностей приобретения и потребления
объектом купли-продажи на страховом рынке выступает именно страховая услуга.
Несмотря на активное применение термина „страховая услуга”, на данный момент нет единства относительно его трактовки. Некоторые из существующих
определений страховой услуги приведены в табл. 4.
Ознакомится с особенностями взаимодействия
страховщика и страхователя в процессе поиска последним способа удовлетворения потребности в чувстве защищенности позволяет рис. 2.
На рис. 2 отображены те действия, которые совершает страховщик для удовлетворения потребности страхователя в страховой защите. А с учетом того,
насколько сильно может быть трансформирован страховой продукт в результате таких действий (см. рис. 1),
страховая услуга по своей сути приобретает следующее значение.

Согласно Правил добровольного страхования наземных транспортных средств (АВТОКАСКО).
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ЦЕНОВАЯ
КАТЕГОРИЯ
ЛЕГКОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

БАЗИСНАЯ
СТОИМОСТЬ
СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ

КЛАССИКА +

УЧЁТ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА И ЛИЦ,
ДОПУЩЕННЫХ
К
ЕГО УПРАВЛЕНИЮ

VIP-СТРАХОВАНИЕ

УЧЁТ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

ЭКОНОМИЯ

ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
СТРАХОВАНИЯ

СТОИМОСТЬ
СТРАХОВАНИЯ
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

СКИДКИ / НАДБАВКИ

Учёт износа деталей

Срок страхования

Территория действия
договора

Возможность
передачи в аренду

Эксплуатация в
качестве такси

Место
регистрации

Водительский стаж
лиц, допущенных к
управлению

Принадлежность к
раритетным
транспортным
средствам

Расположение руля

Странапроизводитель
автомобиля

=

Наличие
противоугонных
средств

±

Количество платежей

КЛАССИКА

ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ

За безаварийную езду / За наличие страховых случаев
За продление договора страхования

±
ЦЕНА ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ
Рис. 1. Влияние различных характеристик на стоимость страховой защиты
Таблица 4
Подходы ученых к определению страховой услуги
Источник
Страховые услуги : учеб.-метод. пособ.
для
самостоятельного
изучения
дисциплины / под общ. ред. Т. Н. Артюх.
— К. : КНЕУ, 2000. — 124 с. — С. 14.
Клапкин М. С. Страхование финансовых
рисков / М. С. Клапкин. — Тернополь :
Економічна думка, Карт-бланш, 2002. —
570 с.
Кравчук Г. В. [5, с. 37].
Скибинский С. В., Балук Н. Р. [4, с. 162].

Страховая услуга — это…
Товар, который предлагает страховая компания
страхователю за определённую плату (страховую премию)

Деятельность, в процессе которой обеспечивается
качественное
сопровождение
основных
финансовоэкономических
заданий
страхования:
трансфер
риска,
организация сбережений страхователя и страховой консалтинг
Итог
трудовой,
производственной
деятельности
сотрудников страховой компании вследствие процесса
удовлетворения потребностей клиентов.
Вид экономической деятельности, которая создаёт
ценность (полезный эффект) для потребителя в виде страховой
защиты и определённые преимущества (страховое возмещение,
дополнительные услуги и др.) в результате действий
страховщика (или его посредников) материального или
нематериального характера, направленных на полное и
качественное удовлетворение потребностей страховщика

Страховая услуга — вид деятельности, направленный на удовлетворение потребности страхователя
в страховой защите, в результате которой создается
особый (страховой) товар, и включающий конкретизацию потребности страхователя, страховой консалЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

тинг, качественное сопровождение заключенного договора страхования.
Спорным является вопрос реализации страховой услуги. Так, большинство исследователей моментом реализации страховой услуги считают момент
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1. потребность в защите
2. получение первичной
информации
об
интересующем
виде
страховой защиты
3. обработка входящей
информации и:
3.1. принятие решения о
страховании и обращение к
конкретному страховщику
или
3.2. отказ от идеи
СТРАХОВАЯ
страхования
КОМПАНИЯ
4.
получение
всей
недостающей информации
№n
5. принятие решения о:
5.1.
приобретении
страховой
услуги
и
заключении
договора
Неудовлетворённая страхования
или
потребность
→
5.2. отказе от услуг
Поиск
товаров- данного
страховщика
субститутов

 выявление потребности потенциального страхователя в виде
страховой защиты;
 консультация о преимуществах предлагаемого вида защиты и
особенностях его применения;
 предоставление всей интересующей информации

РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
№1

СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
№2

1.
2.
5.
5.2.

Неудовлетворённая
потребность
→
Обращение
к
другому
страховщику

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 3.2.
СТРАХОВАТЕЛЬ
3.1.

5.1.

Оказание
страховщиком полного
спектра
услуг
в
течении срока действия
договора страхования
для
максимально
качественного
удовлетворения
потребности
страхователя в чувстве
защищенности

4.

Повторная консультация, в ходе которой:
 уточняется
потребность
и
подбирается
страховой продукт;
 предоставляется
информация
о
всех
возможностях страхового продукта и особенностях
его
применения
и
других
интересующих
страхователя аспектах сотрудничества со страховой
компанией;
 учитываются
индивидуальные
пожелания
страхователя
в
рамках
существующих
возможностей данного страхового продукта;
 выбираются
интересующие
параметры
страхового продукта;
 определяется цена страхового продукта
соответственно выбранным параметрам

КОНКРЕТНЫЙ
СТРАХОВЩИК

ЗАКЛЮЧЕНИК
ДОГОВОРА
СТРАХОВАНИЯ
/
ПРИОБРЕТЕНИЕ
СТРАХОВОЙ
УСЛУГИ

Рис. 2. Особенности процесса поиска способа удовлетворения потребности в чувстве защищенности
потенциальным страхователем

наступления страхового случая и выплаты возмещения. По мнения С.В.Скибинского и Н.Р. Балук, момент реализации страховой услуги можно условно
разделить на два этапа. Первый этап совпадает во
времени с моментом заключения договора страхования между заинтересованными сторонами и страховым взносом страховщика, и может быть назван
как неполная реализация страховой услуги. Второй
этап связан с наступлением страхового случая, выплатой возмещения и соответствует полной реализации страховой услуги [4, с.163]. Однако с этой точкой зрения невозможно согласиться, поскольку с
момента заключения договора страхования страхователь удовлетворяет свою потребность в чувстве
защищенности, независимого от наступления или
ненаступления страхового случая.
Вывод. Таким образом, объектом купли продажи на страховом рынке является страховая услу-

га, а моментом ее реализации — момент заключения договора страхования, поскольку страхователь
получает удовлетворение потребности в страховой
защите.
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Щербакова В. І. Від страхового продукту до
страхової послуги: визначення об’єкту страхового ринку
Адаптація зарубіжного досвіду ведення страхового бізнесу, і, як наслідок, підвищення професіоналізму українських спеціалістів призвело до усвідомлення необхідності розробки якісних страхових продуктів. Перетворення цінової конкуренції на нецінову
робить головним критерієм успішного ведення бізнесу високу якість надання страхової послуги. Але проблема понятійного апарату, відсутність чіткого визначення об’єкта страхового ринку суттєво знижує ефек-

тивність страхової діяльності, а чітке розмежування
базових дефініцій стає необхідним.
Ключові слова: страховий продукт, страхова послуга, страховий продукт, страхова програма, об’єкт.
Щербакова В. И. От страхового продукта к
страховой услуге: определение объекта страхового рынка
Адаптация зарубежного опыта ведения страхового бизнеса, и как следствие, повышение профессионализма украинских специалистов привело к осознанию необходимости разработки качественных страховых продуктов. Превращение ценовой конкуренции в
неценовую делает главным критерием успешного ведения бизнеса высокое качество оказания страховой
услуги. Но проблема понятийного аппарата, отсутствие
четкого определения объекта страхового рынка существенно снижают эффективность страховой деятельности, а четкое разграничение базовых дефиниций
становится необходимым.
Ключевые слова: страховой продукт, страховая
услуга, страховой товар, страховая программа, объект.
Scherbakova V. I. From an insurance product
to the insurance favour: determination of object on
insurance market
Adaptation of foreign experience to conducting
insurance business, and as a result, professionalism of
the Ukrainian specialists increasing resulted on realization
of necessity, that high quality insurance products must
be to develop. Converting of price competition into nonprice competition does the main criterion of successful
business conducting the high quality at providing of
insurance favours. But concept’s vehicle problem,
absence of clear determination the object of insurance
market is substantially reduced efficiency of insurance
activity, and clear differentiation base definitions becomes
a necessity.
Key words: insurance product, insurance favour,
insurance commodity, insurance program, object.
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕСТНЫХ ФИНАНСОВ
Постановка проблемы. В условиях реформирования финансового потенциала регионов страны,
усиления бюджетной децентрализации, повышения эффективности бюджетной политики, оптимизации системы налогообложения, создания обоснованного механизма межбюджетных отношений становится важным и необходимым развития программно-целевого
метода планирования (ПЦМ) как на государственном,
так и на местном уровнях.
Принятия поправок в Бюджетный кодекс Украины создаёт условия по становлению и развитию программно-целевого метода планирования, создания
обоснованной системы контроля и оценки над формированием и исполнением бюджетных программ,
обеспечение их классификации. При этом система
программно-целевого метода планирования и на государственном, и на местном уровне остается неэффективной, что обусловлено отсутствием эффективности установления целевых ориентиров по большинству бюджетных программ, их недофинансирования,
отсутствие ответственности у исполнителей бюджетных программ при их реализации.
Проблемам становления и развития программноцелевого метода планирования посвящены работы как
украинских Н. Я. Азаров [1] В. Ф. Беседин [2], М. Д. Билык [3], так и российских учёных В. А. Ириков [4],
Б. А. Райзберг, А. Г. Лобко [5], К. И. Таксир [6].
При этом в их исследованиях рассматриваются
отдельные направления и мероприятия по развитию
системы программно-целевого метода планирования
на государственном уровне. В условиях трансформации системы местных финансов в Украине необходимы новые подходы по определению сущности и роли
программно-целевого метода планирования как на
государственном, так и на местном уровнях.
Постановка задачи. Целью статьи является
определения теоретических основ программно-целевого метода планирования, установления его преимуществ и недостатков в условиях создания эффективной системы местных финансов в Украине, развития
системы бюджета и налогообложения.
Результаты. Программно-целевой метод планирования, — апробированный в мировой практикой
управления механизм повышения эффективности социально-экономической и бюджетной политики госу-

дарства посредством оптимизации структуры государственных расходов и результатов использования бюджетных средств. Оно подразумевает реформирование
бюджетного процесса, заключающееся в поэтапной
замене затратного метода планирования и исполнения
бюджета более прогрессивным методом, при котором
планирование, выделение и расходование бюджетных
средств изначально обосновывается конечными социально-экономическими результатами предоставления бюджетных услуг.
Однако программно-целевой метод планирования — это не просто особая форма бюджетного планирования и бюджетного контроля. Это — одновременно повышение и самостоятельности, и ответственности всех распорядителей бюджетных средств, которые как бы „соглашаются” с качественно новым
подходом к оценке их деятельности. Программно-целевой метод планирования, — не изолированный, узкотехнический элемент или инструмент бюджетной
политики. Оно, как было сказано, возможно, и целесообразно только как один из элементов системы взаимодополняющих мер по повышению эффективности государственного управления. Оно способно дать
максимально положительный эффект только при условии применения комплексного (системного) подхода к реформированию государственного управления, включая четко разграниченные полномочия каждого из уровней управления, а также другие стороны
повышения качества бюджетного процесса.
Основополагающий принцип программно-целевого метода планирования, — обеспечение тесной взаимосвязи между выделяемыми бюджетными ресурсами и ожидаемыми (фактическими) результатами их
использования. Этот метод управления бюджетным
процессом реализуется посредством внедрения системы особых правил, методик и процедур в бюджетный
процесс. Распределение бюджетных ресурсов между
бюджетополучателями осуществляется в соответствии
с установленными приоритетами государственной политики. При этом распорядители бюджетных средств
каждого уровня обосновывают объемы и структуру
своих расходных потребностей, формулируя:
1. Стратегические цели своей деятельности, которые они намереваются достичь с учетом стратегии
правительства на среднесрочную и долгосрочную
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перспективу и в соответствии с отведенными им функциями;
2. Тактические задачи, через решение которых
реализуются стратегические цели и которые, в свою
очередь, направлены на решение конкретных проблем
посредством производства услуг определенного качества и объема и достижения определенного эффекта от их предоставления бюджетополучателям;
3. Систему результатов (эффектов) и соответствующих им показателей, позволяющих в каждом конкретном случае оценивать степень достижения поставленных целей как тактического, так и стратегического характера;
4. Внутриведомственные программы, посредством которых обеспечивается решение конкретных
стратегических и тактических задач.
Программно-целевой метод планирования, во-первых, устанавливает стратегию, цель и задачи конкретной государственной или местной программы, выделяет непосредственных субъектов по её реализации, вовторых, направлен на достижение стратегической цели,
определённой в бюджетной программе и получения
соответствующего экономического или социального
эффекта на государственном или местном уровнях. Втретьих, позволяет разработать систему показателей по
оценки эффективности реализации бюджетной программы, создать обоснованную систему мониторинга над
расходованием бюджетных средств.
Внедрение ПЦМ в бюджетный процесс позволяет оптимизировать ограниченные ресурсы бюджета,
повысить результативность функционирования государства и качество предоставляемых им услуг. Оно
обеспечивает:
повышение результативности расходов через экономию бюджетных средств за счет сокращения или
отказа от некоторых видов второстепенных и избыточных расходов и последующее перераспределение,
сосредоточение ресурсов на достижение наиболее
важных для общества задач;
повышение результативности расходов отдельных
распорядителей и получателей бюджетных средств за
счет улучшения качества отраслевого планирования
и исполнения бюджета [7, c. 43];
повышение эффективности управления расходами за счет перехода от планирования и контроля за
исполнением бюджета по большому количеству мелких статей расходов к формированию бюджета и контролю за его исполнением по целям, задачам и функциям государства, программам и группам программ
отраслевых распорядителей бюджетных средств с
выделением статей укрупненной экономической классификации (трансферты, административные расходы,
прочие текущие расходы и капитальные расходы);
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улучшение качества социально-экономического
и бюджетного планирования за счёт повышения качества информации, используемой при принятии стратегических политических решений, решений о распределении расходов на выполнение государственных функций и о выделении средств на отдельные
социально-экономические и отраслевые программы
развитие культуры стратегического планирования,
управления расходами и ответственностью за результаты деятельности на всех уровнях власти.
В отличие от большинства инструментов государственного финансового регулирования программно-целевой метод применяются как в централизованно управляемой, так и в рыночной экономике, хотя
условия и характер их пользования заметно различаются. В любой экономике программно-целевое планирование и финансирование расходов бюджета позволяет реализовывать плановое начало, укреплять
государственное воздействие на социально-экономические процессы, обеспечивать эффективное и результативное распределение бюджетных средств.
Таким образом, программно-целевой метод планирования — это эффективный и обоснованный метод планирования, который позволяет обеспечить взаимосвязь между расходами и результатами исполнения бюджетной программы с целью достижения наибольшего социального эффекта на государственном
и местном уровнях. Наряду с преимуществами внедрения программно-целевого метода планирования,
автором выделяются определенные недостатки, которые можно сформулировать следующим образом:
сложность в установлении текущих и стратегических целей и задач, методов их достижения на уровне бюджетной программы;
сложность определения результативных показателей оценки формирования и реализации программы;
значительные временные затраты при установлении качественных показателей реализации бюджетных
программ [8, c.15];
сложность в определении оптимальных размеров расходования финансовых ресурсов и качества
предоставления бюджетных услуг.
При этом, несмотря на определенные недостатки
программно-целевой метод планирования используется в большинстве экономически развитых стран, таких
как США, Австралия, Канада, позволяет обосновано и
эффективно распределять финансовые ресурсы между
целевыми программами, способствует экономическому развитию муниципальных образований.
Формой реализации программно-целевого метода планирования выступает бюджетная программа. Она
занимает центральное место в системе программноцелевого планирования, позволяет обосновано взаи-
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мосвязывать источники по её финансированию с результатами [9, c. 46].
Бюджетные программы направлены на финансирование социальных, инвестиционных, научно-технических, экологических мероприятий на государственном и местном уровнях. Через систему бюджетных
программ складываются финансовые взаимоотношения между государственными и местными органами
власти, главными распорядителями бюджетных
средств, субъектами хозяйствования, населением.
В условиях трансформации экономики Украины
очень важным, исходя из практики экономически развитых стран, является разделения всей совокупности
бюджетных программ на государственные и внутриведомственные. При этом в рамках общегосударственных бюджетных программ должны решаться вопросы, связанные с финансированием комплекса социально-экономических мероприятий на уровне отдельного региона. В рамках внутриведомственных бюджетных программ должно происходить финансирование менее финансово затратных бюджетных услуг.
В отличие от программно-целевого планирования
затратный метод не способствует обоснованному и целевому распределению бюджетных средств между различными социально-экономическими мероприятиями.
При затратном методе планирования отсутствует
эффективность и результативность при распределении
финансовых ресурсов, распорядители бюджетных
средств не имеют возможности свободно распоряжаться бюджетными средствами для достижения поставленных целей по качественному предоставлению бюджетных услуг населению, реализации инвестиционных
проектов на уровне территориальных образований, отсутствует обоснованная и эффективная система мониторинга над исполнением бюджетных программ.
Таким образом, программный подход в планировании проявляется в ряде последовательных мероприятий к которым следует отнести:
систематизацию стратегических и тактических
целей развития, обобщенно характеризующих задачи
по удовлетворению общественных потребностей и
конечные результаты в соответствующей области социально-экономического развития [10, c. 58];
выявление и обоснование важнейших комплексных проблем научно-технического и социально-экономического развития, имеющих общегосударственное значение; проблем межотраслевого и межрегионального характера, которые не могут быть решены в
рамках существующих организационных структур и
методов управления;
обеспечение решения каждой проблемы в целом
в единстве научно-технических, экономических, социальных и организационно-управленческих ее

аспектов, и плановое обеспечение ресурсами в соответствии с последовательностью и масштабами намечаемых мероприятий;
наличие строго заданных временных рамок реализации целевой программы;
формирование системы показателей для оценки
результатов реализации программы, в том числе эффективности использования финансовых ресурсов;
мониторинг и оценку с позиции эффективности
программных мероприятий, их значения в удовлетворении общественных потребностей.
Помимо показателей прямых и конечных результатов реализации программы (которые выступают, по
сути, целевыми ориентирами) при разработке и реализации программ, используются также такие целевые показатели, как результативность и эффективность
расходов на реализацию программ. Таким образом,
программный подход предполагает оценку эффективности предполагаемых к реализации расходов как на
стадии составления самой целевой программы, так и
на стадии отбора наиболее эффективных программ,
направленных на решение конкретных, требующих
решения программным способом задач, и в процессе
финансирования реализации целевых программ.
Программно-целевой метод планирования расходов бюджета отличает еще и тот факт, что он позволяет при оценке финансовых ресурсов, требующихся
для реализации поставленной цели (через реализацию
целевой программы), применять различные методы
бюджетного планирования, выбирая наиболее эффективный для решения каждой конкретной задачи, обусловленный спецификой предполагаемых расходов:
нормативный, индексный, экономико-математический,
иные методы планирования расходов бюджета.
Это, в первую очередь, повышает качество, обоснованность и эффективность планирования бюджетных ассигнований, необходимых к выделению в рамках какой-либо целевой программы. В условиях применения программно-целевого подхода к реализации
задач государственной политики в расчете соответствующих ассигнований (по программным расходам)
особенно повышается роль экономического анализа.
Он позволяет при расчете потребности в бюджетных
ассигнованиях выявлять резервы оптимизации расходов и повышения результативности мероприятий государственной политики, создавая таким образом возможности проведения детального и глубокого анализа эффективности расходов бюджета. В условиях программно-целевого метода планирования очень важным является наличие мониторинга результативности.
Мониторинг представляет собой инструмент, позволяющий эффективно управлять результатами целевой программы. Его действие основано на использо-
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вании системы показателей, характеризующих результаты реализации программы, а также результативность
и эффективность на реализацию целевой программы.
Оценка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на реализацию целевых
программ. Контроль за использованием бюджетных
средств, выделенных на реализацию бюджетной программы, смещается с внешнего контроля за целевым
использованием выделенных согласно смете средств
к внутреннему контролю ведомств за эффективностью осуществляемых ими затрат. Информация о социальной и экономической эффективности реализуемых программ должна обобщаться, накапливаться и
использоваться при планировании расходов на очередной финансовый год и на перспективу.
Значимое место в системе программно-целевого
метода планирования занимает совокупность показателей оценки бюджетных программ. К основным элементам оценки эффективности расходов бюджета на реализацию целевой программы, относится определение:
существенности программы: насколько цели и
задачи программы соответствуют реально существующим проблемам, для решения которых требуется
государственное вмешательство;
полезности программы: сравнение конечных социально-значимых результатов программы с имеющимися потребностями;
продолжительность эффекта от реализации программы: оценка последствий программы в долгосрочной перспективе. Для использования программно-целевого метода планирования бюджета необходимо разрабатывать показатели, позволяющие оценивать эффективность произведенных бюджетных расходов
и степень достижения поставленных целей. Для этого
могут применяться следующие показатели эффективности и результативности:
показатель затрат — стоимостная оценка требуемых для предоставления бюджетной услуги финансовых, трудовых и материальных ресурсов (например,
необходимых объемов средств для приобретения оборудования);
показатель выпуска — непосредственные результаты произведенных затрат, объем и качество предоставленных потребителям услуг или выполненных работ (например, количество лиц, получивших высшее
образование) средства.
Следовательно, программно-целевой метод позволяет эффективнее распределять бюджетные средства между приоритетными направлениями государственной политики благодаря получению адекватной
информации о результатах реализации программ, большей их прозрачности, снижению риска принятия нерациональных решений.
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Выводы. Таким образом, внедрения программно-целевого метода планирования как на государственном, так и на местном уровне в Украине будет способствовать повышению эффективности и рациональности распределения ограниченных финансовых ресурсов между бюджетными программами, обеспечит повышения самостоятельности и ответственности исполнителей этих
программ, создаст условия по формированию
обоснованной системы мониторинга результативности на качеством формирования и исполнения
бюджетных программ.
Внедрения программно-целевого метода планирования в Украине создаст условия по повышению
качественных характеристик предоставления бюджетных услуг населению, будет способствовать повышению эффективности и обоснованности реализации
бюджетной политики, осуществления межбюджетных
отношений, развития системы местных финансов на
уровне регионов страны. Эффективность и результативность внедрения программно-целевого метода планирования в Украине непосредственно зависит от последовательности и обоснованности проведения территориальной реформы.
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Усков І. В. Програмно-цільовий метод планування як основа розвитку системи місцевих
фінансів
У статті розкрито сутність програмно-цільового
методу планування, його ознаки й особливості впровадження в умовах трансформації системи місцевих
фінансів України. Встановлено переваги й недоліки
щодо його впровадження на місцевому рівні. Виділено першочергові заходи щодо розвитку механізму
програмно-цільового методу планування в умовах
бюджетної децентралізації.
Ключові слова: програмно-цільовий метод планування, місцеві фінанси, органи місцевої самоврядування, бюджетна децентралізація, інститути місцевої влади.
Усков И. В. Программно-целевой метод планирования как основа развития системы местных финансов
В статье раскрыта сущность програмнно-целевого метода планирования, его признаки и особенно-

сти внедрения в условиях трансформации системы
местных финансов Украины. Установлены преимущества и недостатки по его внедрению на местном уровне. Выделены первоочередные мероприятия по развитию механизма программно-целевого метода планирования в условиях бюджетной децентрализации.
Ключевые слова: программно-целевой метод
планирования, местные финансы, органы местного
самоуправления, бюджетная децентрализация, институты местной власти.
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМУ
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
Постановка проблеми. Ефективний розвиток
галузей національної економіки передбачає вибір та
обґрунтування певних напрямів здійснення інвестиційної діяльності, які б мали припустимий ступінь ризику, найменший вплив втручання на процес прийняття управлінських рішень, формували конкурентні
переваги на ринку з позиції мінімізації витрат. Автономна Республіка Крим є привабливим регіоном інвестиційних вкладень для багатьох інвесторів, тому інвестиційна діяльність Криму викликає наукову зацікавленість вчених-економістів та практиків.
Аналіз останніх досліджень. Питання інвестицій
в економічній літературі не нове, йому приділяється
значна увага, його досліджують сучасні зарубіжні та
українські дослідники, вивченню цієї економічної проблеми присвячено також праці класиків економічної
теорії. Загальні проблеми інвестицій та інвестиційної
діяльності розглядались у роботах І. Бланка,
Дж. М. Кейнса, М. Кісіль [1] В. Ковальова [2], А. Кузнецової [3], А. Маршалла, Д. Мілля, Л. Павлової,
П. Самуельсона, А. Сміта, О. Стоянової, Р. Фатхутдінова, М. Фрідмана, Ф. Хайєка, Р. Шмалензі тощо.
Метою статті є дослідження впливу інвестиційної діяльності Автономної Республіки Крим на соціально-економічний розвиток регіону.
Основні результати дослідження. За 2010 —
2011 рр. Криму приділена значна увага з боку інвесторів: і вітчизняних, і іноземних. Завдяки інвестиційним
внескам багато галузей автономії почали більш плідно
розвиватися. За результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку за 2010 р. Крим посів
4 загальне місце в усіх сферах соціально-економічного розвитку серед регіонів України (після м. Києва,
Вінницької та Дніпропетровської областей) [5].
Упродовж 2010 р. наголошувалося на стійкій
тенденції поліпшення рейтингового місця автономії завдяки інвестиціям. Зокрема, за підсумками січня-березня 2010 р. республіка посідала 25 місце, січня-червня — 20 місце, січня-вересня — 13 місце, а за підсумками року рейтингове місце покращало ще на 9 позицій — до 4 місця.
Більш конкретний аналіз інвестиційного стану
Криму досліджується у нижчезазначених даних.
Сектор промислового виробництва. Об’єм виробленої промислової продукції за січень-лютий
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2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого
року зріс на 16,2% (по Україні — на 10,5%).
За даними Мінекономіки АРК випуск промислової продукції на підприємствах переробної промисловості збільшився на 22,1% (по Україні — на 14,7%),
на підприємствах з виробництва й розподілу електроенергії, води й газу — на 1,1% (по Україні — на 1,2%),
у той же час на підприємствах добувної промисловості спостерігається падіння виробництва на 3,1%
нижче за рівень минулого року (рис. 1).
За даними Мінекономіки АРК основні галузі переробної промисловості в звітному періоді збільшили
обсяги виробництва: машинобудування — на 56,4%,
хімічна і нафтохімічна промисловість — на 26,7%,
виробництво іншої мінеральної продукції — на 33%.
Будівництво. Після негативної динаміки, в січнілютому 2011 року в будівництві вперше, починаючи з
серпня 2008 року, спостерігалися позитивні зміни:
будівельними підприємствами виконані роботи на суму
220,6 млн. грн., що на 33,2% більше відповідного
періоду минулого року (рис. 2).
Транспорт. Активізація виробничої діяльності
підприємств промисловості і будівельної галузі, які є
основними споживачами транспортних послуг, забезпечила в січні-лютому 2011 року зростання перевезень
вантажів на 11,8% щодо рівня січня-лютого 2010 року.
Приріст забезпечений в основному залізничним транспортом, об’єм вантажоперевезень якого зріс на 28%.
У перевезеннях пасажирів також відзначається
приріст: об’єм пасажироперевозок в січні-лютому
2011 року склав 34,4 млн. чоловік, що на 2,9% перевищує рівень аналогічного періоду 2010 року. При
цьому значно поліпшені показники роботи морського
і тролейбусного транспорту: у звітному періоді цими
видами транспорту перевезено на 26% і 15,1% відповідно більше пасажирів (рис. 3) [2].
Сільськогосподарський сектор. У січні-лютому
2011 року обсяг виробництва сільськогосподарської
продукції зріс відносно аналогічного періоду минулого року на 4,2%. Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, валова продукція сільського господарства формувалася виключно
за рахунок виробництва продукції тваринництва.
За інформацією Міністерства економічного розвитку й торгівлі АРК зросло виробництво м’яса на
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Рис. 1. Динаміка розвитку промисловості АРК в січні-лютому) 2010 — 2011 рр., [5]

Рис. 2. Темп приросту (зниження) будівельних робіт в АРК за січень-лютий 2010 — 2011 рр.,% [5]

Рис. 3. Темп приросту (зниження) перевезення вантажів і пасажирів в АРК за січень-лютий 2010 — 2011 рр., % [5]
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Рис. 4. Темп приросту (зниження) виробництва продукції сільського господарства в АРК
за січень-лютий 2010 — 2011 рр., % [5]

Рис. 5. Темп приросту (зниження) обороту роздрібної торгівлі в АРК в порівнянних цінах
за січень-лютий 2010 — 2011 рр., % [5]

Рис. 6. Індекс інфляції в АРК (у % до грудня попереднього року) за грудень-лютий 2010 — 2011 рр., [5]
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5% і склало 29,6 тис. тонн, виробництво яєць — на
24,4% і склало 123,2 млн. шт. (рис. 4) [1].
Стабільно зростають показники продуктивності
сільськогосподарських тварин: середній надій молока на одну корову в звітному періоді на сільськогосподарських підприємствах склав 606 кг, що на 6,5%
більше січня-лютого 2010 р., продуктивність курокнесучок зросла на 12,8% і склала 53 яйця.
Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі
в січні-лютому 2011 р. склав 3 млрд. грн., що в зіставних цінах на 14% перевищує рівень січня-лютого
2010 р. (рис. 5).
Цінова ситуація. За даними Міністерства економічного розвитку й торгівлі АРК у лютому 2011 р.
до грудня 2010 р. індекс споживчих цін склав 102,7%
(аналогічний період минулого року — 104,4%)
(рис. 6). За останній місяць ціни на споживчі товари
зросли на 1,1% [3].
Доходи населення і ринок праці. Прийняті заходи щодо реалізації політики зайнятості в республіці дозволили в січні-лютому 2011 р. забезпечити тимчасовою зайнятістю за рахунок участі в суспільних роботах 840 осіб; надати можливість отримати нову професію або підвищити кваліфікацію 2,6 тис. осіб.
Курортно-рекреаційний комплекс. У січні-лютому 2011 р. кількість відпочиваючих склала 77,4 тис.
осіб, що на 15,3% перевищує аналогічний показник
минулого року. У санаторно-курортних і туристичних
закладах відпочило 30,5 тис. чоловік, що на 18,1%
більше аналогічного періоду минулого року.
Від курортних регіонів у звітному періоді надходження податкових платежів склали 354,1 млн. грн.,
що на 66 млн. грн. або на 22,9% більше, ніж за січеньлютий 2010 р., питома вага надходжень від курортних
регіонів складає 40,9% всіх надходжень по Автономній
Республіці Крим [4].
За загальним оглядом, автономія знаходиться в
першій десятці серед регіонів України у сферах: державних фінансів і фінансових результатів діяльності
підприємств — 2 місце, інвестиційній і зовнішньоекономічній діяльності — 4 місце, споживчого ринку —
7 місце.
Висновки. Таким чином, покращення стану інвестиційної діяльності Криму за визначений період
2010 — 2011 р. позитивно вплинуло на результати комплексної оцінки соціально-економічного розвитку:
автономія посіла 4 загальне місце по всіх сферах соціально-економічного розвитку серед регіонів України. У подальшому напрямки інвестування можуть бути
спрямовані на поліпшення роботи промислового курортно-рекреаційного секторів, для підвищення актуальних динамічних процесів у цих найважливіших для
Криму сферах економіки.
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Єфремова А. О. Вплив інвестиційної діяльності Криму на соціально-економічний розвиток
У статті проаналізовано вплив інвестиційної
діяльності Криму на соціально-економічний розвиток таких галузей, як: промислове виробництво, будівництво, транспорт, сільськогосподарський сектор,
роздрібна торгівля, цінова ситуація, ринок праці, курортно-рекреаційний комплекс.
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галузі економіки, соціально-економічний розвиток.
Ефремова А. А. Влияние инвестиционной деятельности Крыма на социально-экономическое
развитие
В статье проанализировано влияние инвестиционной деятельности Крыма на социально-экономическое развитие таких отраслей, как промышленное производство, строительство, транспорт, сельскохозяйственный сектор, розничная торговля, ценовая ситуация, рынок труда, курортно-рекреационный комплекс.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная
деятельность, отрасли экономики, социально-экономическое развитие.
Yefremova A. O. Influence of investment
activity of Crimea on socio-economic development
Influence of investment activity of Crimea is
analysed on socio-economic development of such
industries as an industrial production, building, transport,
agricultural sector, retail business, price situation, labourmarket, курортно-рекреационный complex.
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ
ТА ПРИВАТНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
Однією з найважливіших складових системи
освіти будь-якої країни є вища освіта. У вищих навчальних закладах концентрується основний інтелектуальний, науковий і творчий потенціал країни,
здійснюється фундаментальна професійна та практична підготовка висококваліфікованих фахівців для кожної галузі народного господарства. Успішне виконання завдань і державними, і приватними вищими навчальними закладами неможливе без достатнього рівня
фінансового забезпечення їх діяльності.
Питанням фінансування освіти присвятили свої
наукові теоретичні та практичні доробки Т. Боголіб,
Є. Бойко, І. Вакарчук, О. Василик, Н. Волкова, А. Даниленко, Б. Данилишин, Л. Добровольска, Л. Іщук,
Н. Колісніченко, В. Куценко,
Е. Лібанова,
Ц. Огонь, К. Павлюк, Л. Плахотнікова, С. Юрій,
В. Федосов. У той же час, малодослідженими залишаються шляхи реалізації фінансової автономії ВНЗ,
яка є невід’ємною частиною Болонського процесу.
Мета даної статті: розкрити певні аспекти проблеми фінансового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів України.
Завдання статті: дослідити спільні та відмінні
риси діяльності державних і приватних вищих навчальних закладів, джерела її фінансування та запропонувати шляхи їх диверсифікації, спираючись на кращий
досвід розвинених країн.
Звертаючись до аналізу сутності приватних навчальних закладів як нового явища в системі освіти, В. Астахова [1, с. 34 — 37] відзначає, що приватні ВНЗ мають
низку принципових відмінностей від державних, а саме:
— у соціальних функціях, які виявляють себе в
тому, що державні навчальні заклади виконують замовлення держави, перебуваючи між вимогами суспільної
ефективності й необхідністю формування повноцінної
особистості, а приватні — замовлення суспільства, забезпечуючи, з одного боку, права батьків, а, з другого,
— педагогічне право незалежних суб’єктів освіти (приватних навчальних закладів), сприяючи тим самим становленню громадянського суспільства;
— у способах фінансування й формах оподаткування: приватні ВНЗ в Україні перебувають на повному самофінансуванні, а державні — фінансуються з
державного та/або місцевого бюджету;
— у максимально високому рівні відповідальності
приватного ВНЗ за результати своєї праці, оскільки ці
нові навчальні заклади кожним своїм кроком мусять
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доводити право на існування поруч із гігантами вищої
освіти, власну необхідність і корисність для суспільства;
— у специфічному мікрокліматі, що панує у приватних ВНЗ, атмосфері взаємоповаги, взаєморозуміння
та взаємодопомоги, готовності викладачів і студентів
працювати на основі співробітництва і партнерства, що
сприяє формуванню громадянської позиції, моральних принципів та ідеалів.
Загальні показники діяльності вищих навчальних
закладів державної та комунальної і приватної форми
власності I-IV рівнів акредитації з 2006/2007 по 2010/
2011 навчальний рік показано в таблиці.
Кількість вищих навчальних закладів щорічно
зменшується: на початку досліджуваного періоду вона
сягала 920, а в кінці — 854 (відносне відхилення склало 7,17%). При цьому кількість закладів державної й
комунальної форм власності більш ніж у 3 рази вища,
ніж ВНЗ приватної форми власності. Співвідношення
чисельності студентів за той самий період зросло від
5,53 до 7,04 разів, тобто навчання у державних ВНЗ
традиційно обирає більша кількість студентів.
Державні ВНЗ мають значний науково-педагогічний
потенціал, багаторічний досвід роботи, користуються перевагами в способах фінансування й формах оподаткування. Однак, спостерігається тенденція до зниження видатків на освіту за рахунок бюджету. Усе більше видатків
державних ВНЗ здійснюється за рахунок коштів від надання платних послуг, причому доходи і видатки як загального, так і спеціального фондів бюджетних установ
повністю знаходяться під контролем держави. Це призводить до негнучкості фінансової політики, повільного реагування на зміну вимог ринків освітніх послуг і праці.
На початку 90-х рр. майже всі держави Східної і
Центральної Європи ухвалили закони, що надали університетам автономію. Уряди цих держав починають
надавати університетам дедалі більше свободи в розпорядженні своїми фінансовими ресурсами. Так,
Угорщина першою серед посттоталітарних держав
відмовилась від традиційної системи виділення державних коштів університетам, і ВНЗ отримали право
самостійно розподіляти державні кошти.
Починаючи з кінця 90-х рр. XX ст. [3, с. 20],
об’єктивною реальністю пострадянського простору стало існування приватного сектору вищої освіти, що перебуває на повному самофінансуванні. Зараз в Україні вже
завершився інтенсивний період створення приватних
вищих навчальних закладів. Гнучкість управління й са-
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Таблиця
Загальні показники діяльності вищих навчальних закладів України
Вищі навчальні заклади

Навчальний рік

Усього

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

920
904
881
861
854

2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

2786582
2813801
2763873
2599426
2491288

державної та комунальної
приватної
форм власності
форми власності
Кількість закладів
721
199
702
202
685
196
674
187
666
188
Чисельність студентів
2359675
426907
2380385
433416
2348246
415627
2243656
355770
2181363
309925

Співвідношення показників
ВНЗ державної та
комунальної до ВНЗ
приватної форми власності
3,62
3,48
3,49
3,6
3,54
5,53
5,49
5,65
6,31
7,04

Джерело інформації: розраховано на основі даних Державного комітету статистики [2].

мостійність у прийнятті рішень, відкритість до освітніх
інновацій, високий рівень мотивації викладацького складу
створюють можливості для забезпечення належної якості
навчального процесу. Приватні ВНЗ розширили можливості доступу до освіти, конкурують на ринку освітніх
послуг з державними закладами. Більшість з них мають
потужну матеріальну базу, кваліфікований викладацький
склад та сплачують до державного бюджету лише податки. Разом з тим, певна частина приватних вищих навчальних закладів приватної форми власності не формує постійного викладацького колективу (користується,
переважно, послугами сумісників з державних закладів),
відтворює застарілу модель навчального процесу без
будь-яких реальних спроб її модернізації, обмежившись
постійним нав’язливим формуванням позитивного рекламного іміджу і вдаючись до засобів недобросовісної
конкуренції. Також проблемою приватних вищих навчальних закладів є фактична юридична нерівноправність у
питаннях оподаткування, оренди, ліцензування та акредитації, соціального захисту студентів та співробітників
тощо. Держава розглядає ці заклади як прибуткові
підприємницькі структури, незважаючи на специфіку
об’єкта та соціальний характер їх діяльності. Не існує
системи державної підтримки приватної освіти, не створено сприятливих умов інвестування в цю сферу.
Згідно зі статистичними даними, на сучасному
етапі основним джерелом фінансування вищої освіти
в Україні є кошти фізичних осіб: 52,5% студентів у
2010/2011 навчальному році навчалися за рахунок
коштів фізичних осіб [2].
На жаль, сьогодні немає обґрунтованої відповіді
на запитання, який рівень державних витрат на вищу
освіту та на освіту в цілому є достатнім для їхнього
ефективного існування. Встановлення означеного рівня
за посиланням на традиційні відсотки від ВВП, які були
ефективними в минулому й прийняття рішень за

досвідом провідних країн світу може вважатися доцільним лише умовно. Тому в сучасних умовах джерела фінансування вищої освіти країн характеризуються багатоканальністю. Розглянемо найкращі приклади розвинених країн з диверсифікації джерел фінансування діяльності державних і приватних ВНЗ.
Потрібно відзначити деяке зближення державних і
приватних ВНЗ США з погляду фінансування: так, у
структурі прибутків державних університетів і коледжів
збільшується частка „інших джерел” — нині вона становить більше половини їхніх бюджетів (у приватних ВНЗ
цей показник перевищує 80%). При цьому приватні ВНЗ
залучають дедалі більше державних коштів, передусім з
фондів федеральних цільових програм [4, с. 304].
США є світовим лідером із залучення іноземних
студентів. Разом зі студентами ВНЗ отримують додаткове фінансування із таких джерел, як: особисті
кошти або кошти сім’ї студента, університети і коледжі
США, уряд або університет країни походження, закордонний спонсор, роботодавець, приватний спонсор,
уряд США, міжнародна організація, інші джерела.
Вагомим каналом надходжень коштів виступають
цільові внески підприємств та організацій. Американські фірми витрачають 60 млрд. дол. на рік на навчання 5-6 млн. працівників [4, с. 308]. У Франції діє
закон про сплату підприємствами, що мають більше 10
працівників, 0,8% фонду зарплати на учнівство й перепідготовку персоналу (Закон „Про організацію професійного навчання в межах безперервної освіти”
№ 71-575 від 16 липня 1971 р.). Фірма може сама платити ці кошти закладам, які вона обрала [5]. В інших
країнах упроваджуються спеціальні стимули (звільнення від оподаткування, податкові кредити тощо) для того,
аби підприємства збільшували свої видатки на фінансування освіти. Наприклад, у Кореї [6, с. 379 — 380]
підприємства звільняються від податків на землю та
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майно і можуть отримувати низьковідсоткові державні
позики на будівництво навчальних центрів.
Приватні кошти відіграють важливу роль у
фінансуванні наукових досліджень ВНЗ на замовлення фірм. У США уряди багатьох штатів (Мічиган,
Міннесота, Нью-Йорк, Іллінойс, Каліфорнія) стимулюють встановлення більш тісних зв’язків між державними дослідницькими університетами й фірмами
високотехнологічних галузей. Співпраця між університетами й місцевими підприємствами не тільки дає
можливість студентам і аспірантам брати участь у
контрактних дослідженнях, але й допомагає відроджувати місцеву економіку.
У західноєвропейських країнах [7, с. 325] дедалі
більшого поширення набуває організація безперервного навчання дорослих — на різноманітних короткострокових семінарах, вечірніх курсах тощо. З усіх західноєвропейських країн найбільший розвиток безперервної підтримки отримала освіта у Фінляндії. Однак, для
цього викладачам потрібно докладати додаткових зусиль: безперервне навчання, на відміну від традиційного, є більш інтерактивним і практично орієнтованим.
Реальна диверсифікація джерел фінансування вимагає, крім усього іншого, створення у ВНЗ спеціалізованої
структури й залучення до справи висококваліфікованих
фахівців з менеджменту й маркетингу [8, с. 227]. Наприклад, у американських ВНЗ є спеціальні структури, що займаються питаннями залучення приватних коштів —
„служби розвитку”, а між державними й приватними ВНЗ
йде конкурентна боротьба за співробітників, які могли б
ефективно провести кампанії із залучення таких коштів.
Висновки. Паралельне співіснування ВНЗ державної та приватної форм власності характерне для соціально орієнтованої ринкової економіки. Приватні ВНЗ
виконують замовлення суспільства та оперативно реагують на зміни на ринку праці, технологій навчання,
доповнюючи діяльність державних ВНЗ та сприяючи тим
самим становленню громадянського суспільства.
Передумовою для фінансової автономії державних і приватних ВНЗ є різноманітність джерел фінансування освіти та активне залучення приватних коштів
за рахунок: навчання іноземних студентів, цільових
внесків підприємств та організацій, проведення наукових досліджень на замовлення фірм, організації безперервного навчання дорослих тощо.
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Костюкова О. В., Петрук Т. І. Фінансове забезпечення діяльності державних та приватних
вищих навчальних закладів України
У статті встановлено, що приватні та державні
ВНЗ мають низку принципових відмінностей, але
однаково потребують диверсифікації джерел фінансових ресурсів. У зв’язку з цим досліджено досвід розвинених країн щодо додаткового фінансування діяльності державних і приватних ВНЗ.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, державний ВНЗ, приватний ВНЗ, фінансування освіти,
диверсифікація.
Костюкова О. В., Петрук Т. И. Финансовое
обеспечение деятельности государственных и
частных высших учебных заведений Украины
В статье установлено, что частные и государственные вузы имеют ряд принципиальных отличий, но все
равно нуждаются в диверсификации источников финансовых ресурсов. В связи с этим исследован опыт развитых стран относительно дополнительного финансирования деятельности государственных и частных вузов.
Ключевые слова: высшее учебное заведение,
государственный ВУЗ, частный ВУЗ, финансирование
образования, диверсификация.
Kostyukova O. V., Petruk T. I. Financial support
of the public and private universities in Ukraine
The article revealed that private and public
universities have a number of fundamental differences,
but still need to diversify sources of funding. Regarding
this, the experience of developed countries in additional
funding for public and private universities is studied.
Key words: higher education, state universities,
private universities, education funding, diversification.
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ВИКОРИСТАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
НА РИНКУ КАПІТАЛУ УКРАЇНИ*
Важливою передумовою забезпечення стабільності фінансової системи України у посткризовий період є активізація внутрішнього ринку капіталів. „Ринок капіталу є механізмом, який здійснює оптимальну алокацію ресурсів та ефективний трансферт національних заощаджень в інвестиції”, — зазначає А. Дворецька [1, с. 3]. При цьому використання саме довгострокових фінансових інструментів для акумуляції
ресурсів у значній мірі визначає ризики й перспективи економічного відтворення.
Розвиток інституційних секторів економіки
України — загальнодержавного управління, фінансових і нефінансових корпорацій, засвідчує необхідність
активізації ринку довгострокових фінансових інвестицій, і, зокрема, використання інструментів із фіксованою прибутковістю для формування зобов’язань і
активів у діяльності відповідних установ та організацій.
Фінансування державного бюджету України передбачає залучення потрібних ресурсів із внутрішніх та
зовнішніх джерел на умовах оптимізації їхньої вартості
та ризиків, що й передбачено прийняттям Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2011 —
2013 рр. (Постанова КМ України від 2.03.2011 р. № 170).
У сукупності відповідних заходів реалізації Стратегії зазначена необхідність здійснення регулярного розміщення
державних цінних паперів з різними строками обігу, що
мають, передусім, довгостроковий характер.
Такі особливості змін обігу позикового капіталу
свідчать, з одного боку, про зниження спекулятивних
ризиків, накопичення яких створює підґрунтя для перегріву ринку та утворення фінансових бульбашок1, з
іншого, — вирішується питання управління ризиком
ліквідності. Так, саме показник ліквідності є головною відмінністю між короткостроковими та довгостроковими фінансовими активами. На українському
фондовому ринку лише 7% акцій українських компаній є ліквідними, тому постає питання яким чином
можливо створювати ефективний короткостроковий
інвестиційний портфель. Не дивлячись на те, що внаслідок фінансової кризи на ринку переважають інвес-

тиції до 1 року, а для України цей показник не більше
6 місяців, оптимальною стратегією для українського
інвестора буде формування портфеля з переважним
нахилом в бік довгострокових фінансових активів2.
Інструменти формування довгострокових ресурсів:
1. банківські депозити терміном понад 1 рік;
2. цінні папери, що засвідчують відносини позики, зокрема, облігації державних, місцевих та корпоративних позик (фондові інструменти з фіксованою
прибутковістю);
3. інструменти реалізації пенсійної реформи та
страхування життя.
Оцінка використання цих інструментів в Україні.
1. На ринку банківських депозитів протягом
2009 — 2011 рр. спостерігаються показові зміни щодо
особливостей формування довгострокових ресурсів.
Ретроспективно на початку 2009 р. відбувалось
деяке скорочення обсягів депозитів, однак вже з другого півріччя їх обсяг стабілізувався, і з початку 2010 р.
спостерігається їх зростання. Як видно з графіку 1,
упродовж 2009 р. значно скоротилися саме обсяги депозитів у національній валюті, але з 2010 р. значно
більшими темпами стали зростати саме депозити в національній валюті. Однак, внаслідок фінансової кризи
суттєво скоротилися впродовж 2009 р. й обсяги депозитів терміном понад один рік. У той же час, обсяги
депозитів терміном від одного до двох років з 2010 р.
почали зростати, а більш тривалі депозити терміном
понад 2 роки майже не змінилися.
Станом на 1.10.2011 р. залишки за депозитами в
банківській
системі
України
становили
474,4 млрд. грн. За наявності певного сповільнення
приросту депозитів у липні п. р., протягом серпнявересня відновилося нарощення депозитної бази банків
(1,7 % у серпні, 0,4 % у вересні).
Найвищими у вересні 2011 р. залишалися темпи
приросту за депозитами терміном від 1 до 2 років —
43,9 % (порівняно з 54,3% серпні та 59,8% у липні).
Темпи приросту депозитів терміном залучення більше
2 років у річному обчисленні уповільнилися до 32,9%

* Статтю підготовлено в межах виконання планової бюджетної теми „Структурно-функціональні деформації банківської системи України та її розвиток у посткризовий період”, номер держреєстрації 0110U000309
1
Однією з проблем, що спонукають до розгортання кризи, Х. Е. де Сото відзначає той факт, що „… монетаристи продемонстрували відсутність у них адекватної теорії капіталу” [2, с. 395].
2
Під довгостроковими фінансовими інвестиціями розуміють фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інші
інвестиції, котрі не можуть бути вільно реалізовані у будь-який момент.
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Графік 1. Динаміка депозитів резидентів України

Графік 2. Динаміка структури депозитів
у національній та іноземних валютах
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Джерело: Національний банк України.

Джерело: Національний банк України.

(порівняно 34,6 % у серпні та 38,4% у липні). Короткострокові депозити вперше з листопада 2010 р. стали додатними й зафіксувались на рівні 0,4%.
Депозити сектору домогосподарств станом на
01.10.2011 р. становили 303,8 млрд. грн. і залишалися
найбільшою складовою в структурі депозитів резидентів
(64,0%). У вересні їхні залишки вперше з жовтня 2009 р.
скоротилися на 0,9% (2,8 млрд. грн), причому відплив
коштів домогосподарств у національній валюті має два
місяці поспіль — протягом серпня-вересня. Причини —
зростання попиту на готівковому валютному ринку та
сезонне коливання споживчого попиту.
Структура термінів депозитів домогосподарств
досить показова й поступово покращується. Так, частка довгострокових депозитів домогосподарств на
1.10.2011 р. склала 45,5% (44,2 % у серпні п. р.). Депозити нефінансових корпорацій на цю ж дату склали
29,0 % в загальному обсязі депозитів, з них довгострокові становили 3,5 %.
Аналіз динаміки нових депозитів становить інтерес з погляду оцінки змін інвестиційної активності учасників ринку3. Їхній обсяг у вересні 2011 р. зріс на 11,2 %
і склав 112,1 млрд. грн. Майже 75 % зростання обсягів нових депозитів у вересні п. р. забезпечили
суб’єкти сектора нефінансових корпорацій. Частки нових депозитів домогосподарств продовжувались зменшуватись (на 2,5 % у серпні п. р. та на 2,0% у вересні).
2. Інструменти ринку облігацій та інших сегментів ринку з фіксованою дохідністю.
Наразі Міністерство фінансів щотижнево здійснює

розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Зазначені цінні папери є інструментом, що використовують
фінансові установи для інвестування коштів, управління
ліквідністю. Однак він не поширений серед непрофесійних учасників ринку капіталу, і через необхідність залучення додаткових послуг є значно менш привабливим
інструментом, ніж депозит.
Інвестування коштів у ОВДП на вторинному ринку може приносити прибуток від 15,0 до 16,0% річних,
що проілюстровано на наступних графіках.
Так, за даними НБУ, резиденти, що не є банками, на сьогодні утримують в портфелі лише 6,26 млрд.
гривень ОВДП, або лише 4,21% від всіх облігацій що
знаходяться в обігу (див. графік 3). Значний обсяг
ОВДП (понад 55,7%) є ОВДП, що були випущені
Міністерством фінансів для збільшення статутного
капіталу низки банків та НАК „Нафтогаз України”.
Згодом зазначені ОВДП монетизувалися Національним
банком і склали більшу частину його портфелю.
Небанківські установи володіють лише 9,44%
всіх облігацій на ринку. При цьому, слід зауважити,
що до небанківських установ належать і юридичні та
фізичні особи, і юридичні особи, небанківські фінансові установи, які є професійними учасниками ринку облігацій. Це дещо спотворює статистику та не
дозволяє визначити частку інвесторів, непрофесійних торговців цінними паперами. У той же час,
частка володіння облігацією групою небанківських
інвесторів-резидентів є відносно стабільною на рівні
4%, з коливаннями в межах 3,5-4,5% впродовж
останніх трьох місяців (графік 4).

3
Нові депозити — це обсяги депонування за первинним договорами, укладеним у звітному періоді, та за додатковим договорами, за якими відбулися зміна або суми або процентної ставки, або суми та процентної ставки.
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Графік 3. Крива прибутковості ОВДП
21.10.2011
Крива дохідності, тиждень тому

Графік 4. Зміна прибутковості ОВДП
за 21.10.—28.10.2011 р.
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Джерело: Bloomberg, Інвестиційний капітал
Україна.

Графік 5. Структура власників ОВДП

Графік 6. Динаміка структури власників ОВДП,
останні три місяці
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З огляду на те, що в кризові періоди населення більше
довіряє іноземній валюті, як це було у 2009 р. із зміною
частки депозитів у національній валюті на користь іноземної, Мінфін та НБУ спільними зусиллями запровадили
новий інструмент — ОВДП з індексацією номінальної вартості на зміну обмінного курсу гривня/долар. Такий інструмент було запроваджено наприкінці вересня 2011 р., і впродовж жовтня ц. р. Мінфін розмістив 5,58 млрд. гривень
індексованих облігацій за номінальною вартістю. У разі
нестабільності обмінного курсу, такі облігації можуть набути ще більшої привабливості на ринку, однак всі ризики щодо зміни курсу буде взято на себе державою.
Дієвим інструментом, що дозволяє інвестувати кошти та стабільно отримувати прибуток є корпоративні облігації. Їхніми емітентами наразі є банки, інші фінансові

установи та підприємства різних секторів економіки. Використання корпоративних облігацій дозволяє залучати
значні обсяги ресурсів, однак цей інструмент на внутрішньому ринку наразі поширений обмежено. Емітенти —
великі банки та підприємства прагнуть здійснювати залучення позикових коштів переважно на міжнародних
ринках капіталу через випуск євробондів, що підвищує
ризики коливання курсу національної валюти.
Залучення корпоративним сектором коштів на
внутрішньому ринку через облігаційні інструменти
здатне активізувати розвиток внутрішнього ринку капіталу, зменшенню ризиків та отриманню додаткового прибутку інвесторами, оскільки відсоткові ставки
за такими цінними паперами є значно вищими, ніж за
ОВДП на 228-742 базисних пункти.
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Таблиця 1
Основні випуски корпоративних облігацій України у І-му півріччі 2011 р.

Назва банку
Дочірній банк
Сбербанку Росії
Промінвестбанк
Укртелеком
Промінвестбанк
Концерн Хлібпром
Банк Русский
стандарт
ВТБ банк
Промінвестбанк
ProCredit банк
Мегабанк
Агромат
АР Крим
ВТБ банк
ВТБ банк
Концерн Хлібпром

Обсяг

ставка
купону, %

Дата
випуску

Дата
погашення
пут-опціону

Прибутковість
розміщення

Спред до
ОВДП
(б. п.)

750

12,75

21.01.2011

18.01.2013

13,22

228

500
250
500
50
100

13,00
16,50
14,00
17,50
15,00

31.01.2011
15.02.2011
28.02.2011
02.03.2011
01.03.2011

30.01.2012
14.02.2012
25.02.2013
28.02.2012
28.02.2012

12,50
15,79
13,50
16,40
14,00

349
562
332
742
497

300
500
100
50
100
133
200
300
50

12,00
13,00
13,50
14,00
16,00
14,50
12,00
12,00
18,50

02.03.2011
28.03.2011
01.05.2011
07.02.2011
23.05.2011
24.06.2011
08.06.2011
15.06.2011
01.06.2011

28.02.2012
26.03.2012
13.05.2013
07.02.2012
21.05.2012
20.06.2014
13.01.2015
05.01.2015
28.11.2012

12,00
12,10
13,00
12,12
15,00
14,50
12,00
12,00
14,90

275
342
355
293
687
401
312
262
490

Джерело: КУА „Інвестиційний капітал Україна”

Серед очікуваних наприкінці 2011р. — на початку 2012 р. нових інструментів з фіксованою прибутковістю слід виокремити такі, як :
— випуск облігацій НБУ, номінованих у гривні
та наявністю забезпечення золотом, запаси якого будуть пiдтвердженi мiжнародним аудитом та контрактом на видобуток:
— випуск облігацій НБУ, номінованих в іноземній
валюті для інституційних інвесторів (зокрема для банків)
та фізичних осіб з метою захисту від валютних ризиків
(для юридичних осіб) та повернення тезавврованої валюти в грошовий обіг (для фізичних осіб);
— випуск депозитних сертифікатів НБУ в документарній формі для населення, номінованих у гривні зі
змінною вартістю залежно від офіційного курсу банківського металу (наміри анонсовані НБУ 16.11.2011 р.)
— випуск спеціальних інвестиційних монет для юридичних та фізичних осіб з метою покращення інвестиційного клімату України та розширення інструментарію збереження коштів інвесторів на довгостроковий період
(відповідна програма анонсована НБУ 16.11.2011 р.)
Постановою Правління НБУ від 15.11.2011 р. № 407
„Про окремі питання регулювання грошово-кредитного
ринку” регулюються вимоги щодо формування банками обов’язкових резервів при депонуванні клієнтами
довгострокових коштів і вкладів в іноземній валюті, коли
відповідний норматив встановлений на рівні 2 %.
Перспективно подальший розвиток довгострокових інструментів фінансового ринку, поява нових можЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ливостей акумуляції фінансових ресурсів у банківській
сфері, активізація вторинного ринку облігацій і державного сектору, і корпоративного сприятиме підвищенню стабільності фінансової системи та залученню
кредитних ресурсів на вітчизняному ринку.
3. Інструменти реалізації пенсійної реформи
та страхування життя.
Особливістю використання довгострокових інструментів реалізації пенсійної реформи та страхування життя на ринку капіталу є те, що вони (інструменти) перебувають в оперуванні небанківських фінансових установ.
На ринках роль небанківського фінансування поступово
зростає. Як відзначає А. Демиргюч-Кунт з іншими дослідниками, хоча „небанківське фінансування не настільки
важливе як банківське, для більшості країн, що розвиваються, воно може відігравати важливу роль для зниження цін і кращого доступу до довгострокового фінансування більш дрібних позичальників …” [3, c. 24].
Пенсійна реформа відкриває нові можливості
формування довгострокових ресурсів. Нова динаміка ринку пенсійного забезпечення відкривається у
зв’язку з прийняттям ЗУ „Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи” (№ 3668-VI від 08.07.2011 р.). Особливу роль на
новому етапі покликані відіграти НПФ.
За даними Дерфінпослуг, станом на 30.06.2011 р.
у Державному реєстрі фінансових установ міститься
інформація про 97 НПФ та 41 адміністратора НПФ.
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Графік 7. Частки страхування життя у ВВП України у 2001 — 2010 рр.

Графік 8. Динаміка надходження страхових премій зі страхування життя та зміна частки страхування життя
в загальному обсязі чистих страхових премій

Система недержавного пенсійного забезпечення протягом останніх років розвивається досить динамічно.
Станом на 30.06.2011 p. адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 69 712 пенсійних контрактів з 58 180 вкладниками, з яких 2 391 вкладник, або 4,1%, — юридичні особи, на яких припадає
964,7 млн. грн. пенсійних внесків (95,5% від загаль-

ного обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а 55
789 вкладників, або 95,9%, — фізичні особи.
В Україні залишається на вкрай низькому рівні
розвитку такий сегмент ринку капіталів як страхування життя. На графіку 7 зображено динаміку частки
страхування життя у ВВП в Україні. Не зважаючи на
дискретність динаміки цього показника і тимчасові
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тенденції до збільшення (у 2008 р. до 0,12%), цей показник знаходиться на дуже низькому рівні, у 2010 р.
він зменшився до 0,08%. Для порівняння: у середньому в світі у 2009 р. цей показник склав 4,1%, зокрема, у Тайвані — 13,3%, у Великобританії — 12,8%,
Японії — 7,6%, Німеччині — 3%, Польщі — 2,7%.
Згідно із показником страхових премій зі страхування
життя на одного громадянина за підсумками 2009 р.
Україна посідає 96 місце в світі та останнє місце в
Європі. У середньому в світі на душу населення припадає 341,2 дол. США премій зі страхування життя,
натомість в Україні — лише 2,3 дол. США.
У світовому вимірі український ринок страхування життя має дуже скромні показники: на Україну
припадає біля 0,005% (2009 р.)
Основні тенденції розвитку ринку страхування
життя в Україні характеризуються системою показників.
Так, основна динаміка розвитку виявляється в обсязі
зібраних страхових премій та частки страхування життя
у загальному обсязі страхових премій (графік 8).
Потенційно, за відповідних умов організації та
підвищення довіри, ринок страхування життя здатний
акумулювати ресурси, співставні за обсягами з ресурсами пенсійного забезпечення й значно більші за
банківські депоновані ресурси, оскільки їх капіталізація продукується більш тривалий час на добровільній
ініціативній основі задоволення усвідомленого попиту клієнтів страховиків.
Висновки. Вихід з кризи потребує перегрупування та/або перезавантаження капіталу з використанням довгострокових фінансових інструментів.
Проведений аналіз використання довгострокових
фінансових інструментів в Україні засвідчує спроби
формування „довгого” ресурсу для стабілізації вітчизняної фінансової системи та його спрямування в
організований (регульований) кругообіг капіталу.
Ініціаторами запуску довгострокових інструментів є:
а) установи банківської системи — НБУ та банки;
б) Міністерство фінансів України;
в) структури корпоративного сектора — фінансові небанківські та нефінансові організації.
У переважній більшості довгострокові фінансові
інструменти в Україні є облігаціями та банківськими
депозитами.
Слід відмітити активізацію НБУ на ринках з
фіксованою дохідністю шляхом очікуваних емісій
різних облігацій для легалізації обігу грошей та нівелювання валютних ризиків при проведенні грошових операцій.
В Україні за умов обмеження фінансування із
зовнішніх джерел (проте не тільки при цьому), основний акцент слід робити на розвиток внутрішнього ринку довгострокових фінансових та інших ресурсів, і,
особливо, з використанням інструментів ринку цінних
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паперів. Це необхідно для нормалізації циклів обігу
капіталу й убезпечення фінансової системи від
зовнішніх загроз дестабілізації.
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фінансових інструментів на ринку капіталу України
Важливою передумовою забезпечення стабільності фінансової системи України у посткризовий період є активізація внутрішнього ринку капіталів. При
цьому використання саме довгострокових фінансових інструментів для акумуляції ресурсів значною
мірою визначає ризики й перспективи економічного
відтворення.
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стабільність, система.
Корнеев В. В. Использование долгосрочных
финансовых инструментов на рынке капитала
Украины
Важной предпосылкой обеспечения стабильности финансовой системы Украины в посткризовий период является активизация внутреннего рынка капиталов. При этом использование только долгосрочных финансовых инструментов для аккумуляции ресурсов в значительной степени определяет риски и перспективы экономического воспроизводства.
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Korneev V. V. The use of long-term financial
instruments is at the capital of Ukraine market
Important pre-condition of providing of stability of
the financial system of Ukraine in a посткризовий period
is activation of internal market of capitals. Thus the use
self of long-term financial instruments for the
accumulation of resources largely determines risks and
prospects of economic recreation.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТУ НАДІЙНОСТІ ЗАХИСТУ ЛЮДЕЙ
ПРАЦІ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
Актуальність проблематики. Соціальне страхування як соціально-економічне явище — це сукупність економічних, фінансових, правових та історичних аспектів суспільного життя, які у взаємозв’язку
покликані загалом посилювати соціально-економічний
захист населення, у т. ч. й від тимчасової втрати працездатності на підприємстві.
Історія соціального захисту, зокрема соціального
страхування на випадок втрати працездатності, бере свої
витоки ще з глибокої давнини. Загалом відомо, що в
Україні вона започаткована в часи, коли чумаки їздили
до Криму за сіллю та рибою, а на випадок загибелі
волів чи коней збирали певні кошти в загальний гаманець, звідки, за рішенням чумацького загалу, видавали
певні суми потерпілому на придбання тяглової сили та
інше. Ці відомості свідчать, що таке страхування стосувалося лише майна. Нинішні обставини зумовлюють
необхідність вивчення не лише історії розвитку соціального страхування, а й урахування зарубіжного та історичного досвіду в цій сфері, що в своїй сутності й
зумовлює актуальність та своєчасність розгляду проблем розвитку соціального страхування.
Постановка проблеми та аналіз історичних витоків формування системи соціального страхування. Соціальне страхування у своєму розвитку пройшло
ряд етапів. Перші елементи соціального страхування спостерігались до Різдва Христового. У Стародавньому Римі
різні організації, корпорації, колегії об’єднували своїх членів
на основі професійних, матеріальних і особистих інтересів
(підтримка у разі втрати працездатності, забезпечення поховання тощо). Наприклад, у положенні Статуту ланувімської колегії (м. Ланувім, 133 р. н. е.) передбачалось
внесення початкового й щомісячного грошових платежів,
призначенням яких було одержання нащадком певної суми
на поховання в разі смерті члена колегії.
Пізніше в XIII ст. вперше виникли організаційні
засади соціального страхування в м. Дубровик на території сучасної Югославії. Тут було визначено програму страхування здоров’я з відповідними внесками
застрахованих осіб.
Подальший розвиток соціального страхування
спостерігався в Середньовіччі, коли гірники Німеччини засновували спільні каси для підтримки потерпілих
від нещасних випадків, нужденних членів суспільства.

Найбільшого поширення соціальне страхування
набуло наприкінці XIX ст. і цьому сприяв швидкий
індустріальний розвиток. У Німеччині основи прогресивного соціального законодавства заклав рейхсканцлер Отто фон Бісмарк.
Більш окреслена модель соціального страхування вперше з’явилася в Німеччині, де протягом 1883 —
1889 рр. на державному рівні було прийнято низку
законів про організацію соціального страхування
робітників. Цей приклад досить швидко поширився
спочатку у Західній Європі, а потім і в більшості держав світу. Сьогодні державна система соціального
страхування існує в тій чи іншій формі майже всюди.
Природно що, з тих чи інших причин в різних державах є різний ступінь соціального захисту людей.
У багатьох європейських країнах на початку
XX ст. було прийнято закони про страхування працюючих на випадок хвороби, інвалідності, старості, безробіття. Страхові фонди формувались за рахунок
внесків робітників, підприємців, власників фабрик чи
мануфактур, субсидій та дотацій держави.
Перше десятиріччя XX ст. характеризувалось
проведенням реформ у законодавстві про соціальне
страхування зокрема в таких країнах, як: Швеція, Австрія, Бельгія, Швейцарія, Норвегія, Португалія. Ці
країни удосконалювали регламентацію суспільно-економічних відносин. З 1920-х рр. промислово розвинуті країни Європи, Північної Америки та Австралії
створюють розширену систему соціального страхування для різних професій, що повинно було забезпечити фінансування страхових виплат.
Великий вплив на розвиток системи соціального
страхування мали Отто фон Бісмарк та Вільям Беверідж.
Канцлер Німеччини Бісмарк у 1883 — 1889 рр.
вперше у світі в законодавчому порядку запровадив
систему соціального страхування, яка включала: страхування на випадок хвороби, страхування від нещасних випадків на виробництві, страхування на випадок
старості та інвалідності. Система Бісмарка яка окреслювала організаційно-фінансову суть страхування
ґрунтувалась на таких принципах:
— забезпечення засноване виключно на праці і
тому обмежене лише тими особами, які зуміли завоювати це право своєю працею;
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— обов’язкове забезпечення існує лише для тих
найманих працівників, заробітна плата яких є нижчою
за визначену мінімальну суму, тобто для тих, хто не
може користуватися індивідуальним страхуванням;
— забезпечення побудовано на методології страхування, що встановлює паритетне співвідношення
між внесками найманих працівників та працедавців, а
також між виплатами та внесками;
— забезпеченням управляють самі працедавці та
наймані працівники;
— обов’язковість соціального страхування [ 7 ]
У свою чергу, в 1942 р. лорд Великобританії
Вільям Беверідж запровадив свої підходи до політики
соціального забезпечення. Однак головним питанням,
за планом Беверіджа, було забезпечення повної зайнятості. У той же час рекомендувалося запровадити
систему соціального забезпечення на основі внесків
з метою здійснення захисту на випадок захворювання, безробіття й старості, а також надання допомоги
сім’ям, вагітним жінкам і вдовам. План Беверіджа
визначав три принципи соціального забезпечення:
універсальність, єдність та інтеграцію. Принцип універсальності означав забезпечення на всі випадки соціального ризику для всього населення. Політика соціального забезпечення ґрунтувалась на національній
солідарності та гарантованому мінімальному доході
для всіх, що протирічило положенню Бісмарка про
забезпечення лише працюючих. Принцип єдності
включав адекватний характер внесків і виплат, однаковий характер організації системи. Допомога повинна була знаходитись у прямій залежності не від заробітної плати, а від нормальних потреб людини в конкретній ситуації. Єдиний внесок поступає до уніфікованої системи національного страхування (за винятком соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві, а також сімейної допомоги, яка фінансувалась з державного бюджету). Третій принцип
означав інтеграцію різних форм забезпечення: страхування, соціальної допомоги й ощадних кас. Цей принцип передбачав координацію соціальної політики, заснованої на гарантованому доході, політики охорони
здоров’я та політики повної зайнятості.
У Російській імперії на початку XX ст. страхування виступало в індивідуальній та колективній формах і стосувалося пенсійного страхування, страхування
від нещасних випадків, страхування здоров’я. У
1903 р. було запроваджено державне страхування робітників від нещасних випадків.
Розвивалося страхування і в тій частині України,
яка входила до складу Російської імперії. У 90 рр.
XX ст. деякі підприємці в Херсонської губернії почали страхувати своїх робітників на випадок смерті, інвалідності й непрацездатності у приватних страхових товариствах. Таке страхування набуло поширення в
Одесі (у 1894 р. було застраховано робітників 22
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підприємств), Миколаєві, Херсоні та деяких інших
містах губернії. У 1899 р. в Одесі почало діяти Товариство взаємного страхування фабрикантів і ремісників
від нещасних випадків, котре через три роки вже налічувало 7 тис. застрахованих. У 1905 р. на його зразок було створено Чорноморське товариство взаємного страхування судновласників від нещасних випадків із їхніми робітниками й службовцями. Воно діяло
в усіх портах Чорного й Азовського морів та в приморських річкових портах.
У 1912 р. у царській Росії було прийнято закони
про страхування від нещасних випадків та страхування на випадок хвороби, дія яких поширювалась і на
територію українських губерній. Цей вид страхування
був припинений у 1917 р. у зв’язку з громадянською
війною та зміною державного устрою й відновлений
лише в 1921 р.
27 жовтня 1917 р. створюється Народний комісаріат праці, який повинен був здійснювати політику у
сфері охорони праці та соціального забезпечення. У
наступні місяці запроваджується страхування на випадок безробіття та страхування на випадок хвороби.
Після проголошення політики „воєнного комунізму” соціальне страхування було замінено соціальним забезпеченням на підставі Положення про соціальне забезпечення трудящих, затвердженого
31 жовтня 1918 р. Надання соціальних виплат за рахунок страхових внесків було замінено на пряме фінансування за рахунок асигнувань з бюджету.
Закінчення громадянської війни й оголошення
нової економічної політики сприяло відновленню соціального страхування. 15 листопада 1921 р. був підписаний Декрет РНК „Про соціальне страхування осіб,
зайнятих найманою працею”. Страхування розповсюджувалось на всі види тимчасової та повної втрати працездатності, на випадок безробіття, а також смерті.
Сплата страхових внесків була повністю покладена на
підприємства й установи (приватні — у підвищеному
розмірі). На органи соціального страхування було покладено функції з фінансування медичної допомоги
населенню через страхові каси. Із 1924 р. органи соціального страхування розпочали організацію санаторно-курортного лікування й будинків відпочинку, які
до цього часу були у віданні органів охорони
здоров’я та профспілок.
У червні 1933 р. було прийнято рішення про злиття
Народного комісаріату праці (з усіма його місцевими
органами, включаючи й органи соціального страхування) з профспілковими органами з покладенням на
ВЦРПС його функцій. Профспілки організували соціальне страхування за виробничо-галузевим принципом. Було запроваджено галузеві тарифи внесків на
соціальне страхування.
При центральних комітетах і обкомах профспілок
було створено галузеві каси соціального страхуван-
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ня, а на підприємствах — виплатні пункти соціального страхування при комітетах профспілок. Соціальне
страхування почало перетворюватись у соціальне забезпечення. Із 1937 р. виплату пенсій непрацюючим
пенсіонерам здійснювали за рахунок коштів місцевих
бюджетів, із звільненням від них бюджету соціального страхування.
З грудня 1938 р. було внесено зміни в соціальне
страхування, у тому числі в Положення про соціальну
допомогу по тимчасовій непрацездатності. Розмір допомоги було поставлено в залежність від тривалості
неперервної роботи на підприємстві. Тривалість відпусток у зв’язку з пологами було скорочено до 35 днів
до пологів і до 28 днів після пологів. Витрати на виплату пенсій непрацюючим пенсіонерам знову стали
здійснюватися за кошти соціального страхування. Було
підвищено мінімальний розмір пенсій, збільшено пенсії
інвалідам, сім’ям, які втратили годувальників.
Конституція СРСР від 5 грудня 1936 р. проголосила право громадян на матеріальне забезпечення в
старості, у випадках хвороби та втрати працездатності.
Інші види соціального забезпечення регулювались
постановами. За Конституцією право на пенсійне забезпечення, крім робітників, набули і службовці. Колгоспники на призначення державних пенсій, чекали
ще 30 років.
У 1948 р. на адміністрацію підприємств було покладено обов’язок визначення працюючим стажу роботи при призначенні допомоги за державним соціальним
страхуванням, а також перевірку правильності призначення, обчислення та виплати соціальної допомоги.
У 1953 р. соціальне страхування було поширено
на всіх постійних, сезонних, тимчасових працівників
машинно-тракторних і спеціалізованих станцій.
5 липня 1955 р. Президією ВЦРПС було затверджено Положення про порядок призначення і виплати
допомог по державному соціальному страхуванню. З
1956 р. знову було продовжено терміни відпустки у
зв’язку з вагітністю та пологами: 56 днів до і після
пологів, а у випадку народження двійні чи ускладнених пологів післяпологова відпустка встановлювалась
тривалістю до 70 Днів. Право на допомогу у зв’язку з
вагітністю та пологами не пов’язувалось із виробничим стажем.
Особливістю цього процесу було те, що в 1970 р.
вводиться єдина система соціального страхування
членів колгоспу, що передбачала забезпечення допомогою п| тимчасовій непрацездатності й деякими іншими видами допомог.
В 1981 р. було здійснено заходи спрямовані на
посилення допомоги сім’ям, що мають дітей. Вводились одноразові допомоги при народженні дитини,
встановлена часткова оплата відпустки по догляду за
дитиною до досягнення нею одного року.
У СРСР існувала державна система соціального

забезпечення, складовою частиною якої було державне соціальне страхування. Витрати на його потреби
становили біля 80% всіх коштів, що виділялися державою на соціальне забезпечення. [3, 4]. Підприємства, організації сплачували за працюючих у них
робітників страхові внески до бюджету державного
соціального страхування, який був частиною державного бюджету СРСР. З бюджету кошти направлялись
на виплату пенсій та інші види соціального забезпечення по державному соціальному страхуванню.
Управління соціальним страхуванням здійснювали
профспілкові органи та державні органи соціального
забезпечення, котрі займались призначенням і виплатою пенсій, працевлаштуванням пенсіонерів та їх матеріально-побутовим обслуговуванням. Окремі елементи функціонування соціального страхування в колишньому СРСР та ряді зарубіжних держав були використані в процесі формування системи соціального
страхування незалежної України.
Постановка проблеми. Необхідно прийняти до
уваги, що наразі функціонують три моделі соціального захисту:
— соціально-демократична модель скандинавських країн, де держава бере на себе значну частку відповідальності за соціальний захист населення;
— модель неоліберальна (США) — проблеми соціального захисту переважно вирішуються між підприємцями та найманими працівниками в особі профспілок;
— модель неоконсервативна (Німеччина) — заснована на змішаному державно-приватному вирішенні
соціальних проблем, де відповідальність окремого
підприємця замінена системою їх обов’язкової колективної відповідальності під контролем держави.
Учені-економісти С. І. Бандур та О. О. Кучинська розглядають такі моделі:
— перша модель характеризується тим, що
розмір соціальних виплат поставлено в залежність від
другорядних, так званих зовнішніх чинників, зокрема, від зайнятості особи в тій чи іншій галузі, її службового становища тощо. Така організаційна форма
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності має ряд недоліків, а саме: може забезпечувати лише невисокі рівні соціального захисту; існуватиме за умови бездефіцитного державного бюджету; її
засновники (особливо держава) можуть відмовитись
від взятих зобов’язань; породжує в суспільстві психологію соціального утриманства;
— друга модель сформована таким чином, що
особи, які страхуються, і конкретні страхувальники,
роблять певні внески, проте при цьому не враховується ступінь імовірності настання страхової події, тобто
соціальний ризик. Страхування здійснюється на користь третіх осіб (наприклад, погашення поточних
витрат із пенсійного страхування в Україні), а накопичення коштів не пов’язане з ростом зобов’язань;
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— третя модель найпоширеніша в розвинутих
країнах, бо дозволяє з достатнім ступенем точності
визначати, які виплати можуть бути здійснені. Вона
базується на страхуванні конкретних ризиків. Розмір
коштів має відповідати зобов’язанням, узятим страхувальниками, а виплати не можуть перевищувати
встановленого співвідношення між виплатами, що
надаються, і надходженнями страхових коштів.
Як зазначалося вище, найважливішою є проблема розподілу фінансової відповідальності між
суб’єктами соціального страхування. Страхові платежі розподіляють між роботодавцями, працівниками, державою (державним бюджетом) та місцевими
органами влади (місцевими бюджетами). Внески на
соціальне страхування в тій чи іншій пропорції розподіляються між роботодавцями та застрахованими.
Частка останніх складає від 40 % до 66 % внесків.
Наприклад, частка виплат застрахованих осіб відносно загальної суми страхового внеску складає в Чехії
— 12,5 %, Угорщині — 11,5%, Німеччині — 20,2 %,
Австрії — 17,2 %, Королівстві Люксембург —
15,0 %. Частка роботодавців в загальній сумі внеску коливалась від 34% до — 6 %. Зі зміною економічних умов ці співвідношення змінюються.
Незмінним залишається лише принцип паритетної участі в соціальному страхуванні. Стосовно окремих видів страхування зберігається участь підприємств
і самих працівників. Так, питома вага відрахувань для
роботодавців і працівників на страхування від безробіття в деяких країнах установлена: у Німеччині —
відповідно 3,25 % та 3,25 %; Канаді — 4,13 % та
2,9 %; Франції — 5,13 % та 3,04 %; США — 6,20 %
та 0 %; Швеції — 5,42 % (застраховані особи роблять
внески в сумі від 35 крон до 100 крон на місяць, що
дорівнює відповідно 4,65 дол. США та 13,3 дол. США);
Італії — 4,41 % та 0 %; Японії — 0,75 % та 0,40 %.
Держава також бере участь у формуванні фонду страхування від безробіття. Так, у Японії частка держави
у формуванні цього фонду складає 25—30 %,
Франції — 34,9 %, Німеччині — 21 %, Швеції —
40,4 %, США — 18 %.
Шляхи вирішення проблеми. Що стосується
соціального страхування в Україні, то, як відомо, на
нинішньому етапі демократичних перетворень в
суспільстві поставлено на порядок денний питання про
вдосконалення системи соціального страхування.
У лютому 1991 р. уряд України і профспілки (тоді
Рада Федерації незалежних профспілок України) прийняли спільну постанову „Про управління соціальним
страхуванням в Україні”, а в березні того ж року профспілки за участю представників Міністерства праці,
Міністерства фінансів та Національного банку України на практиці реалізували її положення, створивши
принципово нову структуру — Фонд соціального страхування України. При цьому поставили за мету забезЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

печити фінансову самостійність, стабільність та
надійність системи соціального страхування в єдиному правовому полі з органами державної влади.
Розвиток ринкових процесів в Україні, впровадження світового досвіду господарювання збагатили
фінансово-господарську діяльність органів Фонду
соціального страхування України новими методами,
опанування якими вимагає від українських економістів
сучасних знань у сфері соціального захисту працівників, соціальної мети, а отже, і мети надійності розрахунків, що забезпечується аналізом, контролем,
прогнозуванням тощо (рис. 1).
У більшості досліджень, присвячених цим проблемам і, зокрема, системі соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, розглядаються різні
аспекти та підходи щодо їх вивчення через призму
посилення надійності функціонування.
Відповідно до чинних правових актів Міжнародної організації праці основу сучасного соціального
захисту складають дев’ять основних видів соціальних
допомог: медичне обслуговування, допомоги з хвороби, безробіття, старості, у зв’язку з нещасними випадками на виробництві, родинна допомога, допомога в разі вагітності та пологів, інвалідності, у випадку
втрати годувальника. У багатьох країнах світу діє система взаємодоповнюючого соціального захисту, яка
включає в себе такі складові елементи: державне соціальне забезпечення; корпоративні соціальні програми; індивідуальне (приватне) страхування.
На підставі порівняльного аналізу можемо зробити висновок, що система соціального захисту населення
в Україні найбільше відповідає німецькій моделі.
Основні грані соціального захисту населення
України складають: соціальне забезпечення, соціальна допомога і соціальне страхування. Такі його елементи виражають основні напрями соціальної політики держави.
Соціальне забезпечення означає надання певним
категоріям громадян соціальних виплат за рахунок
коштів бюджетів, у т. ч. соціальні виплати малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, жертвам війни чи
політичних репресій. Такі виплати за складних умов
трансформаційних ринкових перетворень є необхідними й доцільними, однак вони залежать і від досконалості економічної політики уряду, стану державного
бюджету, і від механізмів їх надання. За обставин скорочення фінансових можливостей держави, зумовлених перебудівними процесами, мають місце факти затримки чи зменшення розмірів соціальних виплат.
За умов тоталітарного режиму соціальне страхування було монополією держави й мало вигляд соціальної допомоги. У той же час наявність страхування й забезпечення як двох самостійних форм залишались декларативною. Соціальне страхування не ґрунтувалось на страхових принципах, а цілком регулюва-
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Етапи розвитку
соціального
страхування в Україні

1993 р. – Концепція
соціального забезпечення
населення України
1998 р. – Закон України „Основи
законодавства України про
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування”
1999 р. – Закон України „Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності”
2000 р. – Закон України „Про
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття”

2001 р. – Закон України „Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованнями”
2003 р. – Закон України „Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”
2003 р.(проект) – Закон України „Про загальнообов’язкове
державне медичне страхування”

Фонд соціального
страхування від
нещасного випадку
Фонд
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування на
випадок безробіття
Фонд соціального
страхування з
тимчасової втрати
працездатності
Пенсійний Фонд
Фонд соціального
медичного
страхування

2005 р. (проект) – Закон України „Про єдиний соціальний
внесок”

Рис. 1. Розвиток загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні

лось державою і у вузькому, і широкому розумінні
було наслідком соціально-економічної політики командно-адміністративної системи.
Загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це система прав, обов’язків і гарантій, яка
передбачає надання соціального захисту, що включає
матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби,
цілковитої, часткової або тимчасової втрати працездатності, утрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших
випадках, передбачених законом, за рахунок грошових коштів фондів, що формуються шляхом сплати
страхових внесків власником або уповноваженим ним
органом, громадянами, а також бюджетних та інших
джерел, передбачених законом.
У сьогоднішніх умовах необхідність соціального страхування зумовлена такими причинами:
— наявністю громадян, які не беруть участі в

суспільно-корисній праці, а тому не можуть утримувати себе за рахунок заробітної плати;
— наявністю громадян, які є дієздатними, але не
мають можливості себе реалізувати.
Як відомо, система соціального страхування
включає в себе соціальні, економічні, фінансові та
правові аспекти.
Соціальні аспекти полягають у створенні універсальної системи захисту всіх верств населення від усіх
чинників нестабільності та небезпеки в контексті держава — профспілкові об’єднання — підприємства.
З економічного погляду соціальне страхування є
засобом перерозподілу грошових коштів у суспільстві
й щільно пов’язане зі станом економіки. Соціальне страхування впливає на підвищення ефективності діяльності підприємства через матеріальне забезпечення та
охорону здоров’я працівників. Воно створює необхідні
економічні передумови для збереження працездатності
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та виплату соціальної допомоги в разі втрати працездатності внаслідок загального захворювання, нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.
Як фінансова категорія, соціальне страхування
виражає економічні відносини, що виникають під час
розподілу та перерозподілу валового внутрішнього
продукту шляхом формування фондів грошових
коштів та їх використання для забезпечення громадян
у старості, на випадок постійної або тимчасової втрати працездатності, безробіття, підтримки материнства,
для охорони здоров’я.
У сфері соціального страхування можна виділити такі основні групи фінансових відносин: між страховими фондами та юридичними особами (платниками обов’язкових страхових внесків); найманими працівниками, за рахунок яких формуються доходи бюджету фонду.
Матеріальною основою цих відносин є ресурси
грошових коштів, які законодавчо визначені джерелами формування доходів та напрями їх використання. Фонди грошових коштів можуть бути як державними, так і недержавними.
З правового погляду соціальне страхування —
це не лише система юридичних норм, які регулюють
соціальний захист населення при настанні страхових
випадків, передбачених законодавством, а й відповідні
гарантії.
Соціальному страхуванню властиві три функції:
концентруюча, розподільча та контрольна.
Функції концентрації ресурсів і розподілу розглядаються в безпосередньому взаємозв’язку. Наприклад,
суб’єктами розподілу є держава, підприємства, організації, фізичні особи, а об’єктом розподілу виступає ВВП,
створений у суспільстві за рік, та як похідні — страхові
фонди, які досягаються шляхом концентрації ресурсів.
Під час розподілу ВВП роботодавці та фізичні особи сплачують внески на соціальне страхування, у т. ч. в
державні цільові фонди. Відповідно до чинного законодавства в системі соціального страхування всі працівники
зобов’язані брати участь у формуванні соціальних страхових фондів, сплачуючи встановлені внески.
Перерозподіл грошових коштів відбувається між
окремими державними соціальними фондами, бюджетами та соціальними фондами та шляхом виплат, у т. ч.
пенсій, соціальних допомог фізичним особам, направлення коштів на утримання фондів тощо.
Контрольна функція здійснюється у формі організаційного та фінансового контролю за рухом грошових
коштів. Вона має забезпечувати не лише повне та своєчасне надходження коштів до соціальних фондів, але і їх
цільове використання згідно з плановими завданнями.
Соціальне страхування як елемент фінансової
системи України щільно пов’язане з державними
цільовими фондами та державним бюджетом, кошти
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яких зазвичай є джерелами фінансування соціальних
виплат. Недержавне соціальне страхування може проводитись суб’єктами підприємницької діяльності, страховими товариствами, недержавними пенсійними фондами. Управління коштами соціального страхування
здійснюють правління та виконавчі дирекції фондів, які
створені за окремими видами страхування. Фінансовий контроль здійснюють Державна податкова служба, Контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, а організаційний контроль — Наглядові ради.
Ефективне функціонування системи соціального
страхування можливе за наявності ряду умов, а саме:
економічних, що дозволяють юридичним та фізичним
особам узяти на себе витрати зі страхування; соціальних, які визначають рівень свідомості суспільства щодо
матеріального забезпечення певних груп громадян та їх
захисту і правових, що вказують на потребу в законодавчих актах та нормативному забезпеченні системи.
Соціальне страхування передбачає такі важливі
види підтримки громадян, як грошові виплати, компенсації, лікування, реабілітацію, перепідготовку та
перекваліфікацію, профілактику. Воно здійснюється
одночасно із соціальною допомогою та соціальним
забезпеченням як визнаними формами соціального
захисту громадян, однак відрізняється від них джерелами формування доходів, принципами організації,
видами та формами виплат.
Наразі в Україні функціонує 5 видів державного
соціального страхування, які відрізняються між собою
за призначенням, джерелами фінансування, функціями, особливостями управління тощо.
Висновки. Загалом, як відомо, найважливішими у сфері соціального захисту є страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням; медичне
страхування; пенсійне страхування; страхування від
безробіття; страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Нами запропоновано загальну схему управління
фондами загальнообов’язкового соціального страхування в контексті впровадження інноваційного підходу до вирішення проблеми (на рис 2).
Діяльність кожного з названих фондів пропонується регламентувати статутами, положеннями та
іншими законодавчими документами. Фінансовою
програмою фондів, як правило, виступає бюджет, який
значною мірою забезпечує їх покликання й призначення. Надійність функціонування Фонду перебуває в
прямій залежності від наповнення дохідної частини
бюджету. Це гарантує виконання основних видаткових статей. На надійність функціонування Фонду впливають чимало соціально-економічних факторів.
Метою удосконалення соціального страхування,
є визначення шляхів та організація його фінансового
забезпечення і полягає в наступному:
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Міністерство праці та соціальної
політики України

Кабінет Міністрів України

Загальнообов’язкове державне соціальне
страхування

Обов’язкове медичне страхування

Пенсійний Фонд України

Страхування на випадок
тимчасової втрати працездатності
та витратами, зумовленими
народженням та похованням,
санаторно-курортне лікування

Обов’язкове страхування
від безробіття

Обов’язкове страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань
Рис. 2. Загальна схема управління в Україні фондами загальнообов’язкового державного соціального
страхування

— на основі досліджень економічну сутність загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та визначити
його місце в соціальному захисті населення України;
— вивчити механізм державного регулювання
соціального страхування, його позитивні моменти та
наслідки;

— розглянути принципи й умови здійснення страхування, а також охарактеризувати соціальні виплати та послуги, що надаються за рахунок коштів страхових фондів;
— ознайомитись із зарубіжним досвідом у цій
сфері з метою його можливого використання в Україні;
— на основі ґрунтовних теоретичних знань та
вміння вирішити практичні завдання та ситуації, роз-
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робити організаційно-економічний механізм та визначити напрями удосконалення системи соціального
страхування;
— прийняти обґрунтоване рішення з означеної
проблеми.
Таким чином, ці та інші обставини наразі дають
підстави для визначення напрямів удосконалення соціального страхування. На основі організаційно-функціональної сутності загальнообов’язкового державного соціального страхування з ТВП в контексті соціальних та виробничих відносин пропонувати організаційно-економічний механізм його розвитку.
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Погайдак О. Б. Особенности развития системы общеобязательного государственного социального страхования как элемента надежности
защиты людей труда и качества жизни в условиях трансформационной экономики
В статье рассматриваются особенности развития
системы общеобязательного государственного социального страхования как элемента надежности защиты труда и качества жизни в условиях трансформационной экономики. Даны предложения из усовершенствования качества обслуживания системой социального страхования.
Ключевые слова: социальное страхование, качество жизни, надежность защиты.
Pogaydak О. В. Feature of development of the
system of obligatory state social security as element
of reliability of defence of people of labour and quality
of life in the conditions of transformation economy
In the article the features of development of the
system of obligatory state social security are examined
as an element of reliability of defence of labour and quality
of life in the conditions of transformation economy.
Suggestions are given from the improvement of quality
of service of social security the system.
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КРУГООБОРОТ КАПИТАЛА В РАМКАХ АКЦИОНЕРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Актуальность. Движение капитала в рамках
акционерного предприятия связано, прежде всего, с
процессом образования и дальнейшего существования акционерного капитала. Само понятие „акционерный капитал”, исходя из внутренней сущности механизма акционирования, определяет совокупность основных составляющих элементов, т. е. акций, специфика которых и предопределяет необходимость исследования.
Постановка проблемы. Интерпретации многих
исследователей, несмотря на иную внешнюю оболочку, не отвергают единственную сущностную характеристику „акционерного капитала”, образуемого посредством выпуска акций. Содержательное описание
„акционерного капитала” дал К. Маркс: „Капитал достиг своей последней формы, где он существует не
только в себе, в соответствии со своей субстанцией,
но и положен по своей форме как общественная сила
и общественный продукт” [1].
Анализ последних исследований. Современные исследователи, не акцентируя внимание на глубокий общественный характер акционерного капитала, определяют его как „…капитал, образованный
посредством объединения средств многих физических и юридических лиц через продажу им акций, облигаций, капитализации полученной в процессе функционирования акционерного общества прибыли, дохода, полученного от обращения портфельных инвестиций общества” [1]. С данным мнением Л. Страховой и Г. Бутковской действительно можно согласиться за исключением упоминания об облигациях, которые, по сути своей, никакого отношения не имеют к
акционерному капиталу. Так, проф. Ю. Львов указывает, что „Суммы, собранные корпорацией за счет
выпуска облигаций, не являются собственностью компании; это капитал заемный… в балансе…, привлеченные по облигациям средства… указываются в активах, а объем выпущенных облигаций — в пассивах. На величину акционерного капитала объем привлеченных таким путем средств не оказывает влияние” [2, с. 356].
Неисследованная часть проблемы. В 1878 г.
проф. И. Тарасов четко выразил сущность использования акционерными компаниями облигаций: „кроме увеличения акционерного капитала возможно еще
увеличение оборотного капитала посредством выпус-

ка облигаций”, „Владельцы облигаций не считаются
акционерами”, а, следовательно, „облигационный капитал считается не акционерным, а заемным” [3,
с. 317 — 318]. В связи с чем, весьма натянутыми
можно считать и выводы некоторых исследователей
по поводу „зыбкости” различий между акциями и
облигациями: „… в историческом процессе развития фондового рынка появляются новые виды ценных бумаг, которые все больше и больше стирают
грань между акцией и облигацией, в их классическом понимании” [4] .
Цель исследования. Определить направления
движения капитала в рамках акционерного предприятия, исходя из сущности его кругооборота.
Вклад автора. Исследование позволило сделать
вывод, что, несмотря на то, что облигационные инструменты выступали первоисточником фондового механизма, их кредитная сущность, как в хрестоматийном понимании, так и в современной интерпретации,
осталась прежней. Право займа — основной атрибут
облигации, право собственности — основной атрибут
акции. Другое дело, что для акционерного общества,
как писал М. Кулагин „характерно также отделение
капитала функции от капитала-собственности” [5]. А
двойственная природа самого процесса акционирования, переплетающая частный и общественный характер присвоения, делает все более очевидным тот
факт, что „юридическая иллюзия”, как писал
К. Маркс и Ф. Энгельс, „сводящая право к чистой
воле, неизбежно приводит — при дальнейшем развитии отношений собственности — к тому, что то или
другое лицо может юридически иметь право на какую-нибудь вещь, не обладая ею фактически” [6,
с. 75]. В связи с чем, в аспекте акционерного капитала, возникла объективная необходимость выделения
его двух сторон: действительной и фиктивной. И это
еще более подчеркивает особую внутреннюю сущность акций, предопределившей и разный характер их
обращения. Так, акции морских компаний (1757 —
1758), как писал А. Лаппо-Данилевский, оставались
именными, как и в большинстве западно-европейских компаний того времени. В отличие от чего, облигации частные могли обращаться на рынке „при благоприятных обстоятельствах”. Но и тогда, прожектеры предлагали компаниям выдавать акции, которые
могли бы переходить от одного лица к другому. В связи
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с чем, Лаппо-Данилевский уточнял, что еще Небель
в своем проекте 1698 г. предлагал: „…чтобы всякому вольно было равно как в Голландии, Англии и
Франции обыкновенно свою порцию паки другим
персонам продать, который торг от одного до другого и далее между партикулярными людьми пойдет; а
подлинный капитал останется всегда в компании” [7,
с. 54]. Отсутствие зависимости „подлинного капитала” от привлекаемого облигационного займа предопределило бурное развитие облигационного рынка еще в XIX в., когда акционерные компании стали
активно использовать ипотечные облигации, которые,
кроме кредитного механизма, затрагивают и более
жесткий механизм, связанный с перемещением права собственности на объект финансового обеспечения сделки — недвижимость. Последнее таит в себе
весомую степень надежности, что позволило еще в
1890-х гг. акционерным компаниям, действовавшим
в Российской империи, образовывать облигационный капитал и в итоге, на начало 1901 г., сумма действительно проданных облигаций торгово-промышленных компаний достигла 163 млн. руб. [8, с. 111].
Формирование такого мощного финансового потока
кредитного характера в те далекие времена и перспектива его мобилизации сейчас в рамках кругооборота капитала акционерного предприятия связана
с тем, что облигация представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую долгосрочную задолженность, что предполагает расширение сфер вложения
аккумулированных финансовых ресурсов. Владельца облигации и эмитента связывают отношения займа, и это полностью исключает какие-либо претензии на право собственности и управления в отношении заемщика, но только при условии соблюдения
последним установленных сроков исполнения своих финансовых обязательств. В связи с чем, проф.
И. Тарасов, рассуждая о возможности привлечения
облигационного капитала, писал: „…в уставе может
быть определено право компании выпускать облигации, сумма которых ни в каком случае не может превышать акционерного капитала; для амортизации облигаций должен быть определен особый на этот предмет амортизационный фонд; владельцы облигаций
имеют право проверять баланс, инвентарь, капитал и
отчеты компании…” [3, с. 341].
Следовательно, отсутствие посягательств на право владения, никак не исключает требования гарантии
возврата облигационных сумм. Наоборот, включение
дополнительных средств в оборот капитала акционерного предприятия, определяет необходимость использования различных методов, которые позволят, в данном случае, обслуживать и амортизировать долгосрочный долг. Одним из таких методов выступает ипотеЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ка, которая является не только гарантией выполнения
облигационных условий, но и источником активного
насыщения кругооборота капитала предприятия. Вот
здесь уже и возникают отношения собственности, что,
в какой-то степени сближает, но не размывает границу между облигациями и акциями, так как реализуются эти отношения только в случае нарушения условий ипотечного кредитования.
Таким образом, во избежание нарушения кругооборота капитала предприятия необходимо ограничивать облигационные вливания, тем самым исключая
угрозу ведущему праву — праву собственности. Поэтому, трудно согласиться с мнением некоторых современных исследователей, касающимся наличия ограничения по объему эмиссии облигаций субъектами
хозяйствования и рассматривающих данное ограничение „…тим негативним чинником, котрий згубно впливає на фінансовий ринок у цілому” [9, с. 122]. Но если
обратиться к истории развития облигационного рынка,
то фактом, причем выступающим исключительно как
положительный элемент кредитного механизма, являлось существование определенных ограничений в рамках облигационного займа — он не должен был превышать 1/2 или 2/3 основного капитала и это, несмотря на то, что облигации торгово-промышленных компаний царской России обеспечивались всем недвижимым имуществом, а в качестве дополнительного обеспечения выступали движимое имущество, запасный
капитал и доходы компаний [8, с. 110]. Нарушение кругооборота капитала все-таки возможно в связи с возрастанием финансовой зависимости предприятия от
инвесторов, которые, в случае облигационного займа,
обычно являются аутсайдерами. Поэтому более актуальным становится вопрос определения оптимальной
целевой структуры капитала. Последняя, согласно теории структуры капитала Модильяни и Миллера, предусматривает, что наличие определенной доли заемного капитала полезно предприятию; чрезмерное использование заемного капитала вредно; для каждого предприятия существует своя оптимальная доля заемного
капитала. Теория также позволяет сделать вывод, что
предприятия одной отрасли, близкие по масштабам
деятельности, имеют схожие структуры капитала, определяются одинаковым типом активов, производственного риска и доходности, что достаточно важно в связи с тем, что объектом исследования выступают промышленные акционерные предприятия. На формирование оптимальной структуры акционерного капитала
оказывает влияние и асимметричная информация. В
1984 г., С. Мэйерс сформулировал основные положения теории асимметричной информации, которая предполагает, что различные группы и субъекты рынка могут обладать асимметричной, т. е. различной информа-
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цией о положении дел на предприятии в различные моменты времени, а значит, их оценки ситуации различаются. Инвесторы, которые сознают асимметрию информации, склонны снижать цены на акции предприятий,
когда те объявляют о намерении выпустить новые акции [10].
Исследование позволило сделать вывод, что очередная эмиссия акций — это механизм, который неоднозначен с точки зрения защиты права собственности. С одной стороны, реализуется одна из функций
акции как источника внешнего финансирования, что,
как вполне правомочно считают некоторые авторы [4],
поддерживает непрерывность кругооборота акционерного капитала, а именно его действительной стороны.
Но, в тоже время, приводит к разводнению права собственности и возрастанию доли аутсайдеров. В итоге,
возможно изменение структуры акционерного капитала и усиление влияния мощного внешнего системообразующего фактора. Внешний характер любого
фактора имеет один, сугубо ему принадлежащий признак: трудность или невозможность управления им.
Следовательно, реакция аутсайдеров весьма предсказуема, что подтверждается и теорией асимметричной
информации — рыночная стоимость акций предприятия — эмитента нового выпуска акций, снижается, что
отражается соответственно и на его инвестиционной
привлекательности (см. рис. 1).
Напротив, облигационный механизм, несмотря на
свой аутсайдерский характер, приводит к прямо противоположным результатам — рыночная стоимость
акций эмитента облигаций повышается. И в той и другой эмиссии задействованы аутсайдеры, но сами ценные бумаги (акции и облигации), по своей внутренней сути, имеют инсайдерский и аутсайдерский характеры соответственно.
Следовательно, несмотря на единый аутсайдерский характер эмиссий, разница внутренней сути приводит к противоположным результатам. Облигационный заем, насыщая кругооборот капитала акционерного предприятия, не меняет структуру акционерного
капитала и не затрагивает право собственности. Акционерный заем (внешнее финансирование), поддерживая кругооборот капитала приводит к изменению
его структуры и разводнению права собственности, а
значит и возрастанию потенциальной угрозы для инсайдеров. Любая угроза снижает инвестиционную
привлекательность субъекта. Помимо этого, облигационный инструмент, в отличие от акции, срочная ценная бумага, а значит, имеет более четкий механизм
обращения, что, в конечном итоге, только усиливает
зависимость, отраженную на рис.1.
Облигационный заем, обеспеченный ипотекой,
еще более обогащает кругооборот капитала акционер-

ного общества, так как прямой доход по облигациям в
этом случае будет выше за счет того, что расчет учитывает кроме номинального процента, цену облигации,
которая напрямую связана со стоимостью закладываемого объекта. Данный облигационный капитал, кроме
чисто фондовых рычагов (норма доходности, номинал,
рыночная стоимость), обращается и за счет рычагов
рынка недвижимости. Направленность ипотеки — строительство, здания, сооружения, а отсюда и ценовая
динамика, ликвидность, что, в итоге, обогащает кругооборот капитала предприятия и создает для него благоприятный инвестиционный климат.
Исследование позволило сделать вывод, что центральное место в системе финансовых отношений —
„облигационный рынок — субъекты хозяйствования”,
занимают банки и хозяйствующие субъекты (см.
рис.2). Зависимость объемов эмиссии от политической и общеэкономической ситуации, что весьма очевидно, является тормозящим фактором дальнейшего
развития. Следовательно, возможность привлечения
облигационного капитала в общий кругооборот капитала предприятия в значительной степени зависит от
условий экономико-политической ситуации в стране.
Сама же эмиссия облигаций (в том числе и ипотечных) дает предприятиям, особенно имеющим производственные мощности, достаточно как косвенных,
так и прямых выгод. Косвенные плюсы выражаются
в аспекте „инвестиционная привлекательность” и, соответственно, прямая плюса будет реализовываться в
реальном финансовом потоке, а это не только обновление производственных мощностей, но и увеличение оборачиваемости текущих активов. В итоге, рабочий капитал предприятия принимает позитивную
динамику. Использование же ипотечных облигаций
связано с масштабностью, а именно с тем объемом
финансовых потоков, на которые, благодаря ипотеке
(высшая гарантия сделки) может рассчитывать хозяйствующий субъект. И эти объемы, несмотря на степень риска (в залоге недвижимость заемщика), выступают основным аргументом „плюса”.
В процессе исследования было подтверждено,
что важнейшим элементом и первоисточником в кругообороте капитала акционерного предприятия выступает акционерный капитал. Согласно данных энциклопедического словаря экономики и права, акционерный капитал (далее АК) — это „основной капитал акционерного общества, который образуется за счет
эмиссии акций. Является уставным капиталом, так как
его размер определяется уставом общества”, „АК —
это собственность компании, представляющая собой
стоимость выпущенных ею акций, включая привилегированные и обычные акции, первоначальный капитал акционерного общества” [11].
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Эмитент А

Эмитент Б

Эмиссия облигаций

Эмиссия акций
(очередная)
ФР*

рыночная стоимость акций эмитентов
(РС)
РС (А)а*

РС (А)б*

инвестиционная привлекательность эмитента
ФР* — финансовый рынок; РС (А)а* — рыночная стоимость акций компании А; РС (А)б* — рыночная стоимость акций
компании Б

Рис. 1. Влияние реализации облигационного и долевого фондовых инструментов на инвестиционную
привлекательность субъекта
налоги
население

государство

субсидии, соцвыплаты

корпоративный
облигационный сегмент

СП

ЭП

рынок
собственности
(недвижимость)
ипотека

ипотека

обязательные платежи
дотации, субвенции, условия хозяйствования

кредитные ресурсы
норма доходности и амортизация долга

финансовый рынок

кредитные
ресурсы

банки

хоз. субъекты
норма
доходности
амортизация
долга

СП — социальная политика
ЭП — экономическая политика

Рис. 2. Система финансовых взаимосвязей при активизации облигационного механизма
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уставный капитал
АК
учредительская часть
(номинальная)
инсайдеры

эмиссионная часть
(превышение номинала)
аутсайдеры

дополнительный капитал

процесс хозяйствования
нераспределенная прибыль
динамика АК

АК

РК*

ДДФ*

модель акционирования

инсайдеры
аутсайдеры

РК* — резервный капитал
ДДФ* — другие денежные фонды

Рис. 3. Поэлементная структура акционерного капитала (АК)

Объективно предопределенное наличие дополнительных вложений вводит в структуру АК еще один
элемент — дополнительный капитал. Проф. Ю. Львов,
раскрывая „источники собственности”, пишет: „И самое главное — раздельный учет номинальной стоимости капитала: по номинальной стоимости акций и дополнительных вложений, полученных за счет превышения фактической рыночной цены над номиналом”
[2, с. 346].
Выводы. Следовательно, составляющим элементом АК, помимо уставного капитала, является дополнительный капитал, который образуется как результат,
указанного проф. Львовым, превышения, и изначально назывался „учредительской прибылью” [12, с. 441].
В связи с чем, не совсем корректной можно считать
поэлементную структуру АК, представленную
Л. Страховой и Г. Бутковской, которые, кроме уставного и добавочного капитала, включают в состав АК
нераспределенную прибыль, резервный капитал и др.

Хотя тут же уточняют, что „все элементы различаются
по источникам образования, экономической сущности и той роли, которая отводится им в создании АО и
его развитии” [1].
Исследование теоретических основ деятельности акционерных предприятий, подтвердило тот факт,
что „содержание есть тождественность всех элементов и моментов целого с самим целым” [13, с. 230].
Таким образом, можно сделать вывод, что элементами АК выступают только две составляющие: уставный и дополнительный капитал (см. рис. 3). Касательно
же нераспределенной прибыли, резервного (запасного) капитала и фондов специального назначения, то
все это элементы кругооборота капитала предприятия.
Кругооборот вообще — это „движение, которое
предполагает возвращение к исходному пункту” [14].
Очевидно, что кругооборот капитала в рамках акционерного общества действительно возвращает нас к
истоку — акционерному капиталу, дальнейшая дина-
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мика которого происходит за счет той же нераспределенной прибыли и за счет новой эмиссии акций. А
сама структура АК, как уже было отмечено, выстраивается исходя из наличия той или иной категории инвесторов (инсайдеры, аутсайдеры), т. е. исходя из модели акционирования (см. рис. 3).
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Бєлікова О. Ю. Кругообіг капіталу в межах
акціонерного підприємства
Кругообіг капіталу в межах акціонерного товариства повертає нас до витоку — акціонерного капіталу (АК), подальша динаміка якого відбувається за
рахунок нерозподіленого прибутку й за рахунок нової
емісії акцій. При цьому структура АК вибудовується
виходячи з моделі акціонування, що й зумовлює
актуальність та необхідність дослідження.
Ключові слова: кругообіг капіталу, акціонерний капітал, нерозподілений прибуток, система
акціонування.
Беликова Е. Ю. Кругооборот капитала в рамках акционерного предприятия
Кругооборот капитала в рамках акционерного
общества возвращает нас к истоку — акционерному
капиталу (АК), дальнейшая динамика которого происходит за счет нераспределенной прибыли и за счет
новой эмиссии акций. При этом структура АК выстраивается исходя из модели акционирования, что и
предопределяет актуальность и необходимость исследования.
Ключевые слова: кругооборот капитала, акционерный капитал, нераспределенная прибыль, система
акционирования.
Byelikova E. Yu. The capital life cycle within
the corporate enterprise
The capital life cycle within the company brings us
back to the source — joint-stock capital (JSC), occurs
further dynamics from retained earnings and new shares.
The structure of JSC is based on the stock model of SH
that prejudge the relevance and necessity of scientific
research.
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(JSC), retained earnings, the stock model of SH.
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ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Вступ. Фінансова стратегія становить собою один
із найважливіших видів функціональної стратегії
підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових
цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямку формування та використання фінансових ресурсів при зміні умов
зовнішнього середовища.
Над питаннями сутності, принципів формування
й практичної реалізації фінансових стратегій працювали такі вітчизняні економісти, як: І. Бланк, З. Герасимчук, А. Гриньов, Ю. Лукіна, Д. Лук’яненко, Л. Радова, А. Череп, В. Шелудько, О. Ястремська та ін.
Для формування й розвитку вибору фінансової
стратегії підприємства вагомий внесок у дослідження
проблеми зробили такі вчені: Л. Буряк, О. Горпінченко, А. Ковальова, О. Павловська, А. Павліковський,
А. Поддерьогін, В. Савчук, А. Семенов, Г. Степанова,
М. Старовойтов, О. Терещенко, Л. Хоменко, Н. Шульга та ін. У працях цих науковців розкрито особливості
вибору підприємством фінансової стратегії, розроблено загальні підходи до аналізу та оцінювання фінансового стану підприємства. Проте ще багато аспектів цієї
проблеми не з’ясовано [1; 2; 3]. Це стосується насамперед розробки більш гнучкої фінансової стратегії та її
вдосконалення в умовах вітчизняної економіки.
Фінансова стратегія — це генеральний план дій
по забезпеченню підприємства грошовими засобами.
Вона охоплює питання теорії та практики формування
фінансів, їх планування, вирішує задачі, які забезпечують фінансову стабільність підприємства в ринкових умовах господарювання. Теорія фінансової стратегії досліджує об’єктивні закономірності ринкових
умов господарювання, розробляє способи й форми
виживання в нових умовах, підготовки та ведення
фінансових операцій [4; 5; 6].
Фінансова стратегія підприємства включає в себе
[7; 8]:
— аналіз фінансового стану;
— оптимізацію основних та оборотних засобів;

— розподіл прибутку.
Фінансова стратегія підприємства згідно зі своєю
стратегічною ціллю забезпечує :
— формування та ефективне використання фінансових ресурсів;
— виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих
напрямках;
— відповідність фінансових дій економічному
стану та матеріальним можливостям підприємства;
— визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та
маневрування для досягнення вирішальної переваги
над конкурентами;
— створення та підготовка стратегічних резервів;
— ранжування та поетапне досягнення цілей.
Постановка завдання. Мета статті — провести
аналіз фінансового стану Нікопольського заводу безшовних труб „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” та намітити напрямки його стабілізації в умовах економічної кризи.
Результати. Завод працює в безупинному виробничому режимі. Виробництво в основному механізовано й автоматизовано. Це підприємство, яке зараховують до металургійного заводу з неповним металургійним циклом. Виробничий цикл починається з
одержання трубної заготівлі, сировини й матеріалів та
закінчується відвантаженням труб, і є підприємством
4-го металургійного переділу.
Сьогодні ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” виробляє 11,4% українських труб, тобто кожна десята труба
в країні, за обсягами валового прибутку поступається
лише Нижньодніпровському трубопрокатному заводу. У багатьох відношеннях ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко
Тьюб” є лідером не лише в українській трубній галузі,
але й серед трубників СНД.
Основним напрямком діяльності Товариства є
виробництво труб. Товариство робить труби нафтового сортаменту, а також труби катані загального призначення й труби для казанових установок високого
тиску. Діапазон споживачів продукції заводу дуже
широкий і включає такі галузі, як: газо- і нафтовидо-
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Таблиця 1
Виробництво труб за номенклатурними видами станом на 2008 та 2009 рр.
Показники

2008 р.

Темп
зростання, %

2009 р.

Звіт
(тонн)

План
(тонн)

Звіт
(тонн)

%
виконання
плану

+,Відхилення
плану (т)

Виробництво
сталевих
труб у тому числі:

175590

159400

160724

100,8

+13,24

91,5

1. Бурильні
З них: групи К
групи Е

1420
338
683

1845
-

1905
261
257

103,2
-

+60
-

134,2
77,2
37,6

36127
22535
2871
6422

25730
1110

26363
10081
1601
1474

102,5
132,8

+633
-

73,0
44,7
55,7
23,0

130756

130388

130558

100,1

+170

99,9

У тому числі ТПЦ

126089

124440

124486

100,0

+46

98,7

ЦОНТ

4667

5984

6072

102,1

+124

130,1

2632
2035

-

843
1117

-

-

32,0
54,9

290
575

12
315

22
402

182,1
127,6

+10
+87

7,6
69,9

2. Насосно-компресорні
З них: групи К
групи Е
3. Катані для КВД
4. Катані загального
призначення

З них обсадні штанги
Бурильні штанги
5. Тягнуті загального
призначення
6. Обсадні

бувна промисловість, машинобудування, теплова енергетика, автомобілебудування, будівництво, комунальне господарство й хімічне машинобудування. Більш
детальна характеристика труб за номенклатурними
видами подана в табл. 1.
За даними таблиці можна зробити висновки, що
виробництво сталевих труб у 2009 р. в порівнянні із
першим півріччям 2008 р. зменшилось на 8,5%. Однак план 2009 р. було виконано й перевиконано. Досліджуючи сортамент узагальнимо, що перевиконання
базового періоду спостерігалося за трубами бурильними (на 34,2%) та трубами катаними загального призначення ЦОНТ (на 30,1%). Зменшення фактичного
випуску в 2009 р. у порівнянні з 2008 р. пояснюється
зниженням поставок на експорт та скороченням виробничих потужностей у зв’язку з переналагодженнями та ремонтами.
Труби, виготовлені на ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко
Тьюб”, використовують у машинобудуванні, при спорудженні казанів, для трубопроводів, у нафтовидобувній, геологорозвідувальній та інших галузях промисловості, і в Україні, і за кордоном. Завод оснащений сучасним устаткуванням за виробництва, обЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

від

Порівняно з
2009 р.

робки й контролю труб, що дозволяє виконувати вимоги замовника за різними показниками й у встановлений термін.
Аналіз фінансового стану підприємства.
Основною метою фінансового аналізу є отримання невеликої кількості ключових (найбільш інформативних)
параметрів, що дають об’єктивну й точну картину
фінансового стану підприємства. У ході такого аналізу відтворюється історична й логічна послідовність господарських фактів і подій, направленість і сила впливу їх на результати діяльності. Основним джерелом
інформації фінансового стану слугує бухгалтерський
баланс Ф№1 річної звітності, а джерелом для аналізу
фінансових результатів та їх використання Ф№2. Допоміжними інформативними джерелами є звіт про рух
грошових коштів Ф№3 та звіт про власний капітал
Ф№4. Діагностика підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів дозволяє побачити зміни фінансового стану або фінансових результатів і виявити тенденції і структуру таких змін, що в свою чергу вкаже
на загрози й можливості підприємства.
Горизонтальний аналіз балансу полягає в порівнянні кожної статті балансу й розрахунку змін аб-
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Таблиця 2
Горизонтальний аналіз активу балансу ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” за 2008 — 2009 рр.
Актив

Код
строки

01.01
2009
тис. грн.

01.01
2010
тис. грн.

Абсолютне
змінення(%)

Відносне
змінення
(%)

-31,3

-17,7

1. Необоротні активи
Незавершене будівництво

020

Основні засоби
залишкова вартість

030

176,9

145,6

первісна вартість

031

270,3

270,3

амортизація

032

93,4

124,7

31,3

33,5

176,9

145,6

-31,3

-17,7

72,8

9,5

15,0

-0,8

-100,0

0,1

-2,3

-95,8

2,9

2,9

3,3

3,1

-0,2

-6,1

78,9

9,1

13,0

-0,9

-100,0

-23,1

-9,3

Довгострокові фінансові інвестиції

040

Інші необоротні активи

070

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1.

080

2. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

Готова продукція
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:

130

63,3

чиста реалізаційна вартість

160

0,8

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість по розрахункам з
бюджетом

170

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

162
2,4

Грошові засоби та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2.

260

69,8

3. Витрати майбутніх періодів

270

0,9

БАЛАНС

280

247,6

солютних і відносних величин, а також якісній характеристиці виявлених відхилень [4].
Проведемо горизонтальний аналіз активу балансу.
Аналізуючи дані табл. 2 очевидно, що необоротні
активи станом на 01.01.2010 р. у порівняні зі станом на
01.01.2009 р. скоротились на 31,3 тис. грн. що в свою
чергу склало зменшення на 17,7%. Обернена закономірність спостерігаємо в розділі оборотних активів. Так,
на 01.01.2010 р. оборотні активи зросли до 78,9 тис. грн.,
тобто в порівнянні з минулим роком зростання склало

224,5

9,1 тис. грн. або 13%. А ось витрати майбутніх періодів
на кінець року скоротились до 0 (рис. 1).
Проведемо горизонтальний аналіз пасиву балансу.
Як видно з таблиці 3 підприємство збільшило
розмір власного капіталу з 195 тис. грн. до 204,5 тис.
грн. на кінець 2010 р. за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку який збільшився на 9,5 тис. грн. або
на 17,8% що в свою чергу призвело до збільшення
власного капіталу на 4,9%. Також за 2010 р. підприємству вдалося скоротити свої поточні зобов’язання
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Рис.1. Аналіз певних розділів активу балансу
Таблиця 3
Горизонтальний аналіз пасиву балансу ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” за 2008 — 2009 рр.
Пасив

Абсолютне
змінення
(%)

Відносне
змінення
(%)

62,8

9,5

17,8

195,0

204,5

9,5

4,9

Код
строки

01.01.
2009
тис. грн.

01.01.
2010
тис. грн.

Уставний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал

300
320
340

141,7

141,7

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)
Неоплачений капітал

350
360

53,3

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1.
2. Забезпечення майбутніх витрат і цільове
фінансування

380

3. Довгострокові зобов’язання

480

1. Власний капітал

430

4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість по довгостроковим
зобов’язанням
Кредиторська заборгованість за роботи,
товари, послуги

530

12,7

6,0

-6,7

-52,8

Поточні зобов’язання по розрахункам:
с бюджетом
по страхуванню

550
570

7,8
2,9

1,3
4,0

-6,5
1,1

-83,3
37,9

по заробітній платні
Інші поточні зобов’язання

580
610

6,4
22,8

8,7

2,3
-22,8

35,9
-100,0

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4.

620

52,6

20,0

-32,6

-62,0

5. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

247,6

224,5

-23,1

-9,3
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2009
2010

Рис. 2. Аналіз певних розділів пасиву балансу

32,6 тис. грн. (з 52,6 тис. грн. станом на 01.01.2010 р.
до 20 тис. грн. станом на 01.01.2011р.) (рис. 2).
Проаналізувавши відомості балансу підприємства
проведемо горизонтальний аналіз звіту щодо фінансових результатів.
У 2009 р. підприємство збільшило прибуток від
реалізації за рахунок збільшення об’ємів виробництва, але
це закономірно в свою чергу також призвело й до
збільшення витрат. Не дивлячись на це підприємству вдалося збільшити чистий прибуток з 53,3 тис. грн. до
62,8 тис. грн., тобто на 9,5 тис. грн. або на 17,8%. Вертикальний аналіз балансу передбачає розрахунок відносних
показників. Завдання вертикального аналізу — розрахунок питомої ваги окремих статей у загальній сумі валюти
балансу й оцінка змін питомої ваги. За допомогою вертикального аналізу можна здійснювати міжгосподарські порівняння. Проведемо відповідно вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати підприємства.
З таблиці 5 видно, що відсоткові частки необоротних активів та витрат майбутніх періодів скоротились відповідно від 71,4% до 64,9% та від 0,4% до
0%. У цей час оборотні активи збільшили відсоткову
ставку від 28,2% до 35,1%.
У пасиві балансу також є дуже помітні зміни, а
саме збільшення відсоткової ставки власного капіталу від 78,8% до 91,1%, та стрімке зниження поточних
зобов’язань від 21,2% до 8,9%.
Провівши вертикальний аналіз, у таблиці ми бачимо, що не дивлячись на те, що чистий прибуток
збільшився від 53,3 тис. грн. до 62,8 тис. грн. його
питома вага скоротилась від 4,8% до 3,6% за 2009 р.
Так, відповідно збільшилась питома вага витрат
підприємства від 95,2% до 96,4% в 2009 р.

Матриця фінансової стратегії. Наразі на
підприємстві є достатньо інформації для відповіді, мабуть, на найважливіше питання, з погляду фінансового механізму функціонування фірми, — формулювання відповідальної та ефективної фінансової стратегії.
Під фінансовою стратегією фірми розуміємо комплексне управління всіма активами й пасивами фірми.
Зрозуміло, що стратегічна установка в поведінці
фірми й цілому, зумовлює і її фінансову стратегію. Проте
зв’язок тут набагато складніший, ніж простий причиннонаслідковий, як може здатися на перший погляд. Треба
виходити з існування не лише прямого зв’язку: стратегія
фірми — фінансова стратегія фірми, але й з існування
зворотного зв’язку: фінансова стратегія фірми — стратегія фірми. Тобто, фінансова стратегія фірми володіє певною самостійністю по відношенню до самої стратегії фірми.
Тому у підприємця більше свободи при формулюванні
фінансової стратегії фірми, ніж при формулюванні загальної стратегічної лінії поведінки підприємства.
При виборі фінансової стратегії доцільно використовувати матрицю фінансових стратегій, яка дозволяє винести вирок перспективного напряму зміни
фінансово-господарського стану підприємства на
основі розрахованих вищезгаданих величин.
Маніпулюючи в межах такої матриці, можна розглядати проблему в динаміці, даючи можливість не тільки
формулювати фінансову стратегію, але й модифікувати
(міняти) її в результаті зміни певних важливих параметрів
функціонування підприємства як такого.
Матриця фінансових стратегій дозволяє не лише
визначати поточне положення компанії з погляду фінансового ризику, але й розглядати ситуацію в динаміці,
щоб дозволити прогнозувати зміни фінансової стра-
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Таблиця 4
Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” за 2008 — 2009 рр.
Стаття
Прибуток (виторг) від реалізації продукції,
товарів, робот, послуг

Код
строки

2008 р.

2009 р.

Абсолютне
змінення(%)

Відносне
змінення
(%)

010

1189,8

1920,7

730,9

61,4

020

227,1

352,9

125,8

55,4

030

962,7

1567,8

605,1

62,9

(товарів, робіт, послуг) (010-020)
Інші операційні прибутки
Інші звичайні прибутки

040
050

144,0

164,0

20,0

13,9

Надзвичайні прибутки

060

УСЬОГО чистих прибутків (030+040+050+060)
Збільшення (зменшення) залишків
незавершеного виробництва й готової
продукції
Матеріальні витрати

070

1106,7

1731,8

625,1

56,5

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація

100
110
120

63,4
23,4
93,4

76,6
28,3
124,7

13,2
4,9
31,3

20,8
20,9
33,5

Інші операційні витрати
у тому числі:
собівартість продукції

130
131
140

855,6

1418,7

563,1

65,8

801,7

1324,4

Інші звичайні витрати
Надзвичайні витрати
Податок на прибуток
УСЬОГО витрат (090 +100 +110 +120 +130
+140 +150 ±080 ±160 ±170)
Чистий прибуток

150
160
170

17,6

20,7

3,1

17,6

180

1053,4

1669,0

615,6

58,4

190

53,3

62,8

9,5

17,8

Непрямі податки та інші вирахування з
прибутку
Чистий прибуток (виторг) від реалізації
продукції

080
090

тегії залежно від змін важливих показників діяльності,
а також планувати майбутнє положення компанії, цілеспрямовано змінюючи ці показники та знижуючи рівень
фінансового ризику.
Французькими вченими Ж. Франшоном і І. Романе було запропоновано один із варіантів використання матриці фінансової стратегії. Він ґрунтується на
розрахунку трьох коефіцієнтів:
а) результат господарської діяльності;
б) результат фінансової діяльності;
в) результат фінансово-господарської діяльності.
Результат господарської діяльності. Розраховується за формулою:
РГД = БРЕІ — ∆ ФЕП -ВГ + ЗПМ,
(1)
де БРЕІ — брутто-результат експлуатації інвестицій;
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

∆ ФЕП— зміни фінансово-експлуатаційних потреб;
ВГ — виробничі інвестиції;
ЗПМ — звичайний продаж майна.
Результат господарської діяльності з економічного
погляду може бути визначений, як грошові кошти
підприємства після фінансування. РГД говорить про
ліквідність підприємства після фінансування всіх витрат, пов’язаних з його розвитком. Позитивне значення такого показника дає підставу готуватись до реалізації масштабних інвестиційних проектів.
Результат фінансової діяльності. Розраховується за формулою:
РФД = ∆ ПК — Фвпк — Ппр — (Д + ДВФД), (2)
де ∆ ПК— зміни позикових коштів;
Фвпк — фінансові витрати за позиковими коштами;
Ппр— податок на прибуток;
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Таблиця 5
Вертикальний аналіз активу балансу ТОВ «ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб» за 2008 — 2009 рр.
Актив

Код
строки

01.01
2009 р.
тис. грн.

01.01
2010 р.
тис. грн.

Відсоткова
частка
базового
значення

Відсоткова
частка
базового
значення

176,9
270,3
93,4

145,6
270,3
124,7

71,4
109,2
37,7

64,9
120,4
55,5

1. Необоротні активи
Незавершене будівництво

020

Основні засоби
залишкова вартість
первісна вартість
амортизація

030
031
032

Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи

040
070

УСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1.

080

176,9

145,6

71,4

64,9

Виробничі запаси
Готова продукція
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість по розрахункам
з бюджетом

100
130

63,3

72,8

25,6

32,4

Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові засоби та їх еквіваленти:
у національній валюті
в іноземній валюті

210
220

Інші оборотні активи

250

УСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 2.

2. Оборотні активи

160
161
162

0,8

170

2,4

0,3

0,1

1,0

2,9

230
240

0,0
1,3

3,3

3,1

1,3

1,4

260

69,8

78,9

28,2

35,1

3. Витрати майбутніх періодів

270

0,9

БАЛАНС

280

247,6

Д — дивіденди;
ДВФД — інші прибутки й витрати фінансової
діяльності.
Результат фінансової діяльності відображає фінансову політику підприємства. При його підрахунку треба оперувати лише рухом фінансових потоків. Вирішальне значення для визначення знаку РФД має знак
зміни позикових коштів. При збільшенні використання
позикових коштів РФД зростає і стає позитивним. У
міру збільшення витрат, що пов’язані з оплатою позикових коштів, РФД починає знижуватись.
Результат фінансово-господарської діяльності
(РФГД) підприємства знаходимо за формулою:

0,4
224,5

100,0

100,0

РФГД — РГД + РФД
(3)
РФГД показує величину й динаміку грошових
коштів підприємства після здійснення всього комплексу
інвестиційно-виробничої та фінансової діяльності фірми.
Негативні значення результату фінансово-господарської
діяльності протягом довгого періоду може призвести до
банкротства підприємства. Для підприємства бажано
мати позитивні значення показника. При позитивних значеннях РФГД стратегічний фінансовий ризик мінімальний. Проте залежно від кон’юнктури допускаються незначні коливання навколо нульової відмітки (безпечна
зона). Період позитивного РФГД завжди змінюється
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Таблиця 6
Вертикальний аналіз пасиву балансу ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” за 2008 — 2009 рр.
Пасив

Код
строки

01.01
2009
тис. грн.

01.01
2010
тис. грн.

Процентна
частка
базового
значення

Процентна
частка
базового
значення

Уставний капітал

300

141,7

141,7

57,2

63,1

Додатковий капітал

320

Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокриті
збитки)

340
53,3

62,8

21,5

28,0

Неоплачений капітал

360

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 1
2. Забезпечення майбутніх витрат і
цільове фінансування

380

195,0

204,5

78,8

91,1

430

3. Довгострокові зобов’язання

480

530

12,7

6,0

5,1

2,7

с бюджетом

550

7,8

1,3

3,2

0,6

по страхуванню

570

2,9

4,0

1,2

0,5

по заробітній платні

580

6,4

8,7

2,6

3,9

Інші поточні зобов’язання

610

22,8

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ 4

620

52,6

20,0

21,2

8,9

5. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

247,6

224,5

100,0

100,0

1. Власний капітал

350

4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
Поточна заборгованість по
довгостроковим зобов’язанням
Кредиторська заборгованість за
роботи, товари, послуги

500
510

Поточні зобов’язання по розрахункам:

періодом негативного РФГД і так далі, за умови, звичайно, якщо фірма нормально розвивається.
Після розрахунку цих основних показників можна умовно віднести підприємство до одного з квадрантів матриці, кожен з яких має свій номер, свою
унікальну назву, і кожен з яких характеризується набором показників тих, що визначають лише підприємства такого квадранта і, що відповідно мають ідентичні шляхи подальшого розвитку.
Залежно від значень результату фінансової діяльності й результату господарський діяльності підприємство може займати наступні положення в матриці,
що зображена на рис 3.
Матриця допомагає спрогнозувати „критичний
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

9,2

шлях” підприємства у майбутньому, намітити допустимі межі фінансового ризику й виявити поріг можливостей підприємства.
Квадрати 1, 2 і 3 (головна діагональ матриці) є зоною рівноваги. Над діагоналлю (квадрати 4, 5, 8) розташована зона успіхів, у якій значення показників позитивні і відбувається створення ліквідних засобів. Чистий
грошовий потік стійко позитивний, фінансовий ризик —
мінімальний. Під діагоналлю (квадрати 7, 6, 9) розташована зона дефіцитів, в ній відбувається споживання
ліквідних засобів, і значення показників негативні.
Розглянемо можливі положення підприємства на
матриці фінансової стратегії й можливі шляхи їхніх змін.
Квадрат 1. Батько сімейства. Темпи зростання
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Таблиця 7
Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” за 2008 — 2009 рр.
Код
строки

2008 р.

2009 р.

Стаття

Відсоткова
частка
базового

Відсоткова
частка
базового

значення

значення

Прибуток (виторг) від реалізації продукції,
товарів, робот, послуг

010

1189,8

1920,7

Непрямі податки та інші вирахування з прибутку

020

227,1

352,9

Чистий прибуток (виторг) від реалізації продукції

030

962,7

1567,8

87,0

90,5

Інші операційні прибутки

040

144,0

164,0

13,0

9,5

Інші звичайні прибутки

050

Надзвичайні прибутки

060

УСЬОГО чистих прибутків (030+040+050+060)

070

1106,7

1731,8

100,0

100,0

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного

080

(товарів, робот, послуг) (010-020)

виробництва й готової продукції
Матеріальні витрати

090

Витрати на оплату праці

100

63,4

76,6

5,7

4,4

Відрахування на соціальні заходи

110

23,4

28,3

2,1

1,6

Амортизація

120

93,4

124,7

8,4

7,2

Інші операційні витрати

130

855,6

1418,7

77,3

81,9

801,7

1324,4

в тому числі:

131

собівартість продукції

140

Інші звичайні витрати

150

Надзвичайні витрати

160

Податок на прибуток
ВСЬОГО витрат (090 +100 +110 +120 +130 +140
+150 ±080 ±160 ±170)

170

17,6

20,7

1,6

1,2

180

1053,4

1669,0

95,2

96,4

Чистий прибуток

190

53,3

62,8

4,8

3,6

Показники

РФД<<0

РФД=0

РФД»0

РГД» 0

РФХД=0
1

РФХД> 0
4

РФХД» 0
8

РГФ=0

РФХД <0
7

РФХД«0
2

РФХД> 0
5

РГД «0

РФХД «0
9

РФХД<0
6

РФХД=0
3

Рис. 3. Матриця фінансової стратегії
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обороту нижче за можливих. Існують резерви. Можливий перехід в квадрати 4, 2 і 7.
Квадрат 2. Стійка рівновага. У цій ситуації
підприємство знаходиться у стані фінансової рівноваги й має найбільшу кількість можливих варіантів зміни
фінансового положення: квадрати 1, 4, 7, 5, 3, 6.
Квадрат 3. Нестійка рівновага. Стан характеризується відсутністю власних вільних засобів і використанням привернутого капіталу. Ситуація може спостерігатися після виконання інвестиційного проекту.
Можливі шляхи виходу 6, 2 і 5.
Квадрат 4. Рантьє. Наявність вільних засобів для
здійснення проектів при використанні позикового капіталу. Перехід у квадрати 1, 2, 7.
Квадрат 5. Атака. Надлишок власних засобів, дозволяє розширити свій сегмент ринку. Перехід в 2 і 6.
Квадрат 6. Дилема. Є дефіцит ліквідних засобів,
що частково покривається за рахунок запозичення.
Перехід в 2, 7, 9.
Квадрат 7. Епізодичний дефіцит. Дефіцит
ліквідних засобів через неспівпадіння термінів надходження й витрачання засобів. Перехід в 1, 2, 6.
Квадрат 8. Материнське суспільство. Надлишок
ліквідних засобів. Компанія має можливість створення
й фінансування дочірніх підрозділів, Перехід в 4 або 5.
Квадрат 9. Криза. Кризовий стан підприємства.
Необхідність зменшувати всі інвестиції або дробити
підприємство. Потреба у фінансовій підтримці. Можливий перехід в 6 або 7.
Використовуючи матрицю фінансової стратегії,
можна оцінити стан підприємства в сучасному стані.
Шляхом зміни показників, що входять в розрахунок
результатів господарської та фінансової діяльності,
з’ясувати, як можуть вплинути управлінські рішення
на стан підприємства в майбутньому.
Окрім цього, можна підібрати необхідні параметри фінансової та господарської діяльності для досягнення запланованого стану підприємства при низькому рівні фінансового ризику.
Тепер треба розрахувати необхідні показники для
ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб”, щоб визначити його
стратегічне положення. З економічного погляду брутто-результат експлуатації інвестицій — це частина вартості, створеної підприємством, яку за аналогією з марксистською інтерпретацією можна назвати додатковим
продуктом (підприємства), що містить і вартість спожитих засобів праці.
БРЕІ = 1 466 422 — 372 980 — 1 093 442 тис. грн.
Фінансово-експлуатаційні потреби підприємства
є різницею між поточними активами та поточними пасивами фірми. У цьому випадку:
∆ ФЕП = (1 454 843 — 630 235) — (1 002 455 442 033) = 824 608 — 560 422 = 264 186 тис. грн.
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ВІ = 688 812 тис. грн.
За звітний період продаж майна було здійснено в
розмірі 140 444 тис. грн.
РГД = 1 093 442 — 264 186 — 688 812 —
140 444 тис. грн.
Вирішальне значення для визначення знаку РФД
має знак зміни позикових засобів.
∆ ПК= 286 080 — 101 397 + 151 = 184532 тис. грн.
У міру зростання витрат, пов’язаних з оплатою
позикових засобів, РФД починає знижуватися ФВпк
= 4 755 тис. грн.
Ппр = 288 667 тис. грн.
Д = 4 615 тис. грн.
ДВФД= 216 030 + 2 178 + 5 590 + 287 — 371
844 -104 297 — 534 = — 366 095 тис. грн.
РФД = 184 532 — 4 755 — 288 667- 4 615 — 252
590 = — 366 095 тис. грн.
РГФД = 140 444 — 366 095 = — 225 651 тис. грн.
За наслідками фінансового аналізу підприємство
не знаходиться в критичному стані й намічається ряд тенденцій, що дозволяють говорити про можливість поліпшення фінансового стану у перспективі. Підприємство
збільшує об’єм виробленої та реалізованої продукції.
Збільшується об’єм розрахунків грошима. Поліпшується робота з покупцями в частині прискорення розрахунків
за реалізовану продукцію. Підвищується об’єм обігових
коштів, що фінансуються за рахунок власних засобів.
Поліпшуються показники обігу активів. Підприємство
збільшує рентабельність активів.
Проте відзначимо й негативні тенденції, які можуть
створити труднощі в перспективі. ТОВ „ІНТЕРПАЙП
Ніко Тьюб” значно залежить від зовнішніх інвесторів.
Фінансування діяльності здебільшого здійснюється за
рахунок короткострокової заборгованості. Амортизація
основних фондів може незабаром перейти критичну межу
й поставити підприємство перед питанням існування.
Результат фінансово-господарської діяльності ТОВ
„ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” у 2009 р. вийшов негативним,
тому потрапляє в область під діагоналлю — зону дефіцитів. Така ситуація характерна для сьомого квадрату
матриці фінансових стратегій (рис. 4).
Таке положення має назву „Епізодичний дефіцит”. Спостерігаємо асинхронне надходження й витрачання ліквідних засобів. Підприємство збільшує
свою заборгованість. Темпи зростання інвестицій не
знижуються за рахунок збільшення капіталу у збиток
дивідендам. У такій ситуації все залежить від темпів
зростання економічної рентабельності й обігу.
Якщо рентабельність зростає швидше за обіг, то
підприємство має шанси переміститися в квадрати 1
або 2 на лінії рівноваги:
а) при невисокому й практично незмінному рівні
економічної рентабельності ризик зміни знаку ефекту
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1

7

2

6
Рис. 4. Стан ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” на матриці фінансових стратегій

важеля (унаслідок підвищення відсоткових ставок) і
конкуренція тягнуть підприємство до квадрата 1;
б) при підвищеній і (або) зростаючій економічній
рентабельності підприємство може почати збільшувати обіг — або ж щедро нагороджує акціонерів дивідендами, квадрат 2.
Якщо ж темпи зростання обігу перевищують темпи зростання рентабельності, то підприємство може
перейти в квадрат 6. Тобто, підприємство стає материнською компанією й забезпечує фінансування
дочірніх товариств за рахунок збільшення позикових
коштів. Цей перехід можливий за бурхливого розвитку фірми. Це дуже нестійкий стан, і потрібно багато
зусиль, щоб утримувати фірму на такому рівні ризикуючи надалі випробувати стан кризи (квадрат 9).
Оскільки у ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” темпи
зростання рентабельності вище за темпи зростання
обігу, існує можливість поліпшення фінансового стану. Для цього необхідно звернути особливу увагу на
впорядковування постійних витрат, що дасть можливість мобілізувати операційний важіль. Також слід
враховувати можливості управління дебіторською та
кредиторською заборгованостями.
Для виходу підприємства зі стану „Епізодичного
дефіциту” у позицію, наприклад, „Стійкої рівноваги”
можна вжити таких заходів.
Скорочення дебіторської заборгованості. Можна
запропонувати наступні рекомендації: жорсткіше контролювати стан розрахунків із покупцями за відстроченими (простроченим) заборгованостями; по можливості
орієнтуватися на більше число покупців, щоб зменшити ризик несплати одним або декількома великими покупцями; стежити за співвідношенням дебіторської та
кредиторської заборгованості, оскільки перевищення
кредиторської заборгованості над дебіторською може
призвести до неплатоспроможності підприємства; надавати знижки при достроковій оплаті.
Збільшення власних засобів підприємства залученням інвестицій тощо. Оптимізувати витрати на ви-

робництво, для чого потрібно провести глибший аналіз
собівартості витрат. Переглянути структуру управління фінансами, що може дати більш ефективне використання грошових ресурсів. Відновити основні засоби. Планувати свою діяльність й одержуваний від
неї прибуток.
Звернути увагу на збільшення короткострокових
зобов’язань, оскільки може стати причиною зниження фінансування й ненадійності перед кредиторами, що
може призвести до банкрутства.
Стратегія зростання фінансових показників
діяльності ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб”. Вибір головної фінансової стратегії характеризує основний стратегічний вибір підприємства в системі шляхів досягнення стратегічної фінансової мети, визначаючи спрямованість всіх подальших дій щодо ухвалення стратегічних
фінансових рішень. Головна фінансова стратегія підприємства є обраним генеральним напрямом його фінансового розвитку, що стосується всіх найважливіших аспектів його фінансової діяльності та фінансових відносин, що забезпечує реалізацію його основних стратегічних фінансових цілей. Пропонуємо наступну система
видів головної фінансової стратегії (табл. 8).
Стратегія фінансової підтримки прискореного зростання підприємства (СФППЗ) спрямована на
забезпечення високих темпів його операційної діяльності, першочергово, — об’ємів виробництва й реалізації продукції. За цих умов істотно збільшується потреба у фінансових ресурсах, що направляються на
приріст обігових і необігових активів підприємства.
Відповідно, пріоритетною домінантною сферою (напрямом) стратегічного фінансового розвитку підприємства, найбільшою мірою, яка забезпечує такий вигляд
головної фінансової стратегії, є зростання потенціалу
формування фінансових ресурсів.
Стратегія фінансового забезпечення стійкого
зростання підприємства (СФЗСЗ) спрямована на те,
щоб збалансувати параметри обмеженого зростання
операційної діяльності й необхідного рівня фінансової
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Таблиця 8
Рекомендована система видів головної фінансової стратегії підприємства
Види головної фінансової
стратегії підприємства
Стратегія фінансової підтримки
прискореного зростання підприємств
Стратегія фінансового забезпечення
стійкого зростання підприємства
Антикризова фінансова стратегія
підприємства

Пріоритетні домінантні сфери (напрями) стратегічного фінансового
розвитку підприємства, що забезпечують реалізацію його головної
фінансової стратегії
Прискорене зростання потенціалу формування ресурсів
підприємства
Забезпечення ефективного розподілу і використання фінансових
ресурсів підприємства
Формування достатнього рівня фінансової безпеки підприємства

безпеки підприємства. Стабільна підтримка таких параметрів у процесі стратегічного фінансового розвитку підприємства висуває, як пріоритетної домінантну
сферу забезпечення ефективного розподілу й використання його фінансових ресурсів.
Антикризова фінансова стратегія підприємства (АФС) покликана забезпечити фінансову стабілізацію підприємства у процесі виходу з кризи його
операційної діяльності, зухвалого скорочення об’ємів
виробництва й реалізації продукції (тобто процесів виходу з окремих ринків або сегментів, скорочення певних виробничих його одиниць тощо). У цих умовах
пріоритетною домінантною сферою стратегічного
фінансового розвитку стає формування достатнього
рівня фінансової безпеки підприємства.
Важливим чинником, що визначає вибір головної фінансової стратегії підприємства, є початкова його
стратегічна фінансова позиція. Це пов’язано з тим, що
не всі варіанти цієї позиції можуть підтримувати реалізацію тих або інших видів головної фінансової стратегії підприємства.
Ряд моделей стратегічної фінансової позиції
неефективні у процесі здійснення окремих видів головної фінансової стратегії із зворотної причини —
вони не дозволяють реалізувати достатньою мірою
фінансовий потенціал підприємства.
Отже, для того, щоб головна фінансова стратегія могла бути ефективно реалізована в майбутньому,
вона повинна враховувати можливості конкретної
стратегічної фінансової позиції підприємства.
У процесі вибору головної фінансової стратегії
підприємства можуть враховуватися й інші чинники,
зокрема, стадія його життєвого циклу, фінансовий
менталітет його власників, рівень кваліфікації фінансових менеджерів.
Наступним етапом стратегічного вибору підприємства є визначення вигляду й типу фінансової політики. Фінансова політика може розроблятися на весь стратегічний період або на конкретний його етап, що забезпечує рішення окремих стратегічних звдань. Більш того,
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на окремих етапах стратегічного періоду фінансова політика підприємства може кардинально змінюватися під
впливом непередбачуваних змін зовнішнього фінансового середовища, будучи при цьому спрямованою на
реалізацію його головної фінансової стратегії.
Формування фінансової політики підприємства за
окремими аспектами фінансової діяльності підприємства
носить звичайно багаторівневий характер (число таких
рівнів визначається, перш за все, об’ємом фінансової
діяльності підприємства й необхідністю концентрації зусиль на розв’язанні окремих стратегічних завдань). Першочергово, фінансова політика розробляється за окремими сегментами домінантних сфер (напрямів) стратегічного фінансового розвитку підприємства, а всередині
них — за окремими видами фінансової діяльності.
Фінансова політика характеризується двома
основними параметрами — її функціональним виглядом
та пріоритетним типом реалізації. Кожен із видів функціональної фінансової політики має бути диференційований за типами її реалізації. Тип фінансової політики характеризує співвідношення рівнів результатів (прибутковості, темпів зростання й ризику фінансової діяльності в
процесі реалізації стратегічних фінансових цілей).
У стратегічному фінансовому менеджменті виділяють звичайно три типи фінансової політики підприємства — агресивний, помірний і консервативний.
Рекомендації щодо вибору типу фінансової політики з урахуванням виду головної фінансової стратегії підприємства подано в табл. 9.
Агресивний тип фінансової політики характеризує стиль та методи ухвалення управлінських фінансових рішень, орієнтованих на досягнення найбільш
високих результатів у фінансовій діяльності незалежно від рівня супроводжувальних її фінансових ризиків.
Оскільки рівень результативності фінансової діяльності
за окремими її параметрами звичайно кореспондує з
рівнем фінансових ризиків, можна констатувати, що
агресивний тип фінансової політики генерує найбільш
високі рівні фінансових ризиків.
Помірний тип фінансової політики характери-
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Таблиця 9
Рекомендовані типи фінансової політики для реалізації окремих видів головної фінансової стратегії
підприємства з урахуванням його стратегічної фінансової позиції
Тип фінансової політики
підприємства

Вид головної стратегії підприємства

Агресивний

Стратегія фінансової підтримки прискореного зростання підприємства

Помірний

Стратегія фінансового забезпечення стійкого зростання підприємства

Консервативний

Антикризова фінансова стратегія підприємства

зує стиль і методи ухвалення управлінських рішень,
орієнтованих на досягнення середньогалузевих результатів фінансовій діяльності при середніх рівнях фінансових ризиків.
За такого типу фінансової політики підприємство,
не уникаючи фінансових ризиків, відмовляється проводити фінансові операції з надмірно високим рівнем
ризиків, навіть при очікуваному високому фінансовому результаті.
Консервативний тип фінансової політики характеризує стиль і методи ухвалення управлінських
рішень, орієнтованих на мінімізацію фінансових ризиків. Забезпечуючи достатній рівень фінансової безпеки підприємства, такий тип фінансової політики не
може забезпечити досить високих кінцевих результатів його фінансової діяльності.
Формування портфелю можливих стратегічних
фінансових альтернатив здійснюється виходячи з конкретних параметрів стратегічної фінансової позиції
підприємства і з урахуванням сформульованої фінансової політики за окремими аспектами фінансової
діяльності. Зміст цього етапу полягає у формулюванні
переліку всіх можливих способів досягнення різної
стратегічної фінансової мети. Кожен з таких можливих способів є самостійною фінансовою альтернативою, а їхня сукупність — портфель стратегічних фінансових альтернатив.
Завершальним етапом розробки стратегії є складання програми стратегічного фінансового розвитку
підприємства. Така програма повинна відображати
основні результати стратегічного фінансового вибору
підприємства й забезпечувати їх синхронізацію домінантними сферами сегмента стратегічного фінансового
розвитку” а також за термінами реалізації окремих
взаємозалежних стратегічних рішень. Програма не
повинна містити жорстко детермінованих дій із забезпечення стратегічних цілей фінансового розвитку
підприємства, позначаючи тільки напрями цих дій.
Отже, згідно з комплексним аналізом фінансової стратегічної позиції для ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко
Тьюб” найбільш доцільним є вибір стратегії фінансо-

вого забезпечення стійкого зростання підприємства,
тобто, такої ситуації найважливішим є забезпечення
ефективного розподілу й використання фінансових ресурсів підприємства. Як наслідок, ТОВ „ІНТЕРПАЙП
Ніко Тьюб” формує помірну фінансову політику.
Збільшення фінансових результатів повинно супроводжуватися:
а) збільшенням джерел фінансування;
б) можливими змінами в їх співвідношенні.
Для фінансування своєї діяльності ТОВ „ІНТЕРПАЙП Ніко Тьюб” може використовувати три основні
джерела засобів:
а) результати власної фінансово-господарської
діяльності (реінвестування прибутку);
б) збільшення статутного капіталу (додаткова
емісія акцій);
в) залучення засобів сторонніх фізичних і юридичних осіб (випуск облігацій, отримання банківських позик тощо).
Так, наприклад, в межах помірної політики формування прибутку альтернативними напрямками реалізації стратегічної мети збільшення суми чистого прибутку до кінця стратегічного періоду можуть бути:
а) збільшення прибутків від реалізації продукції;
б) збільшення прибутку від інших видів операційної діяльності;
в) збільшення прибутку від інвестиційної діяльності;
г) зниження рівня змінних витрат підприємства;
д) зниження суми постійних витрат підприємства;
е) зміна податкової політики підприємства та інші.
Оскільки найбільш загальним показником розміру виробничого підприємства є об’єм реалізованої
продукції, а за його збільшенням можна судити про
нарощування виробничої потужності, а також фінансової стійкості підприємства в цілому, спершу розглянувши модель стійкого економічного зростання.
Висновки.
Визначено що, виконання фінансової стратегії
підприємства гарантується при взаєморівновазі теорії
та практики фінансової стратегії, при співпаданні стратегічних цілей з реальним економічним та фінансо-
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вим можливостям через жорстку централізовану
стратегію.
Розроблена фінансова стратегія забезпечує механізм реалізації довгострокових загальних і фінансових цілей майбутнього економічного й соціального
розвитку підприємства в цілому та окремих його структурних одиниць. Вона дозволяє реально оцінити фінансові можливості підприємства, забезпечити максимальне використання його внутрішнього фінансового
потенціалу та можливість активного маневрування
фінансовими ресурсами. Забезпечує можливість
швидкої реалізації нових перспективних інвестиційних
можливостей, що виникають у процесі динамічних
змін факторів зовнішнього середовища.
Розробка фінансової стратегії враховує заздалегідь можливі варіанти розвитку неконтрольованих
підприємством факторів зовнішнього середовища й
дозволяє звести до мінімуму їхні негативні наслідки
для діяльності підприємства. Відображає порівняльні
переваги підприємства у фінансовій діяльності у порівнянні з його конкурентами.
Наявність фінансової стратегії забезпечує чіткий
взаємозв’язок стратегічного, поточного та оперативного управління фінансовою діяльністю підприємства.
Забезпечує реалізацію відповідного менталітету фінансової поведінки в найбільш важливих стратегічних
фінансових рішеннях підприємства.
У системі фінансової стратегії формується значення
основних критеріальних оцінок вибору найважливіших
фінансових управлінських рішень. Розроблена фінансова стратегія є однією з фундаментальних передумов
стратегічних змін загальної організаційної структури
управління та організаційної культури підприємства.
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Семенов Г. А., Єропутова О. О., Плаксюк О. О. Фінансова стратегія підприємства в
умовах економічної кризи
У статті розглянуто особливості формування
фінансової стратегії в умовах економічної кризи. Проведено горизонтальний і вертикальний аналіз активу й
пасиву балансу ТОВ „Інтерпайп Ніко-Тьюб”, який виробляє 11,4% українських труб. Запронована матриця
фінансових стратегій, яка допомагає спрогнозувати
„критичний шлях” підприємства у майбутньому, намітити допустимі межі фінансового ризику й виявити
поріг можливостей підприємства.
Ключові слова: фінансова стратегія, аналіз, матриця, пасив, актив, баланс, критичний шлях.
Семенов Г. А, Еропутова О. А., Плаксюк Е. А.
Финансовая стратегия предприятия в условиях
финансового кризиса
В статье рассмотрены особенности формирования
финансовой стратегии в условиях экономического кризиса. Проведен горизонтальный и вертикальный анализ
актива и пассива баланса ООО „Интерпайп Нико-Тьюб”,
который производит 11,4% украинских труб. Предложена матрица финансовых стратегий, которая помогает
спрогнозировать „критический путь” предприятия на
будущее, наметить допустимые границы финансового
риска и выявить порог возможностей предприятия.
Ключевые слова: финансовая стратегия, анализ,
матрица, пассив, актив, баланс, критический путь.
Semenov G. A, Eroputova O. A, Plaksjuk E. A.
Financial strategy of the enterprise in the conditions
of financial crisis
Features of formation of financial strategy in the
conditions of an economic crisis are considered. The
horizontal and vertical analysis of an active and a passive
of balance of Open Company „Interpajp Niko-Tjub”
which makes 11,4 % of the Ukrainian pipes is carried
out. The matrix of financial strategy which helps to predict
„a critical way” the enterprises on the future is offered,
to plan admissible borders of financial risk and to reveal
a threshold of possibilities of the enterprise.
Key words: financial strategy, the analysis, a matrix,
a passive, an active, balance, a critical way.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ТА АНАЛІЗУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Вступ. В умовах ринкової економіки добробут
підприємства залежить від правильності ведення обліку оплати праці, тому керівництво підприємства приділяє значну увагу цьому питанню. Рівень заробітної
плати встановлений роботодавцями залежить безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, але
не може бути нижчим за встановленим законодавством розміром мінімальної заробітної плати. Розмір
заробітної плати працівникам, який підлягає виплаті є
індикатором їх загальножиттєвого рівня та основним
стимулом, який стимулює процес виробництва. Утриманий із заробітної плати податок на прибутки фізичних осіб є прибутком бюджету, а утриманий та нарахований на фонд оплати праці єдиний соціальний внесок
перераховується до Пенсійного фонду для фінансування пенсій. Отже, заробітна плата є не тільки джерелом, за рахунок якого забезпечується життєдіяльність
працівників, а її зростання впливає на підвищення продуктивності праці та прибутків підприємства, а також
допомагає здійснювати державі соціальну та регулюючу функції.
Від рівня податкового навантаження на заробітну
плату залежить допустимий розмір оплати праці, який
підприємство може встановити для виплату. Так як
під час планування підвищення заробітної плати потрібно враховувати пропорційне збільшення розміру
податків та внесків. Наразі, щоб підприємство розширювало господарську діяльність не варто підвищувати заробітну плату без проведення аналізу та прогнозування наслідків, так як може знизитися рівень
фінансової безпеки підприємства.
Постановка завдання. Обґрунтовано концептуальні основи обліку заробітної плати. Удосконалити
розрахунок податкового навантаження на заробітну
плату.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питанням обліку заробітної плати та податкового навантаження займались вітчизняні вчені-економісти, а
саме: Ф. Бутинець, А. Загородній, Г. Партін, А. Батура, М. Карпенко, Л. Шевченко, М. Семіком, Г. Семенов, В. Вишневський, Ю. Іванов, О. Амоша та ін.
Цьому питанню завжди приділяли багато уваги, але
зараз є необхідність подальшого розвитку та вдосконалення обліку заробітної плати на підприємствах та

методичних підходів до розрахунку податкового навантаження.
Згідно зі ст. 2 Закону „Про оплату праці” [8], визначено структуру заробітної плати: основна заробітна
плата — це винагорода за виконану роботу відповідно
до встановлених норм праці (норми часу, виробітку,
обслуговування, посадові обов’язки), встановлюється
у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців;
додаткова заробітна плата — це винагорода за працю
понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови праці, та включає доплати,
надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій; інші заохочувальні та компенсаційні виплати (виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами й положеннями, компенсаційні та інші
грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які проваляться понад
встановлені зазначеними актами норми).
Облік розрахунків з оплати праці є досить складною проблематикою бухгалтерського обліку, яка вимагає ретельного організаційного забезпечення, питання розрахунків з оплати праці розглядається в нормативних документах та розкривається в працях провідних науковців (табл. 1).
Отже, немає єдиної думки до трактування вченими-економістами терміну „заробітна плата”. На нашу
думку, заробітною платою є компенсація у грошовій
формі працівникам за вже виконану роботу на
підприємстві, а здійснення розрахунків за заробітної
платою є погашення (виплата) кредиторської заборгованості (заробітної плати) своїм працівникам.
Податкова соціальна пільга застосовується виключно до прибутку, нарахованого платнику податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати
й лише за умови, що розмір такої зарплати не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму
на 1 січня звітного року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. У зв’язку із застосуванням на 1 січня 2011 р. прожиткового мінімуму на працездатну особу на рівні 941 грн. на місяць, розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу,
становить 1220 грн. (869 грн. х 1,4). Мінімальну зароб-
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Таблиця 1
Підходи до трактування заробітної плати

Автор

Дефініція

1. Закон України „Про
оплату праці” [8]

Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган
виплачує працівникові за виконану ним роботу.

2. Податковий кодекс
України [7]

заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні
та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку
у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

3. Іфтемічук В. С.
Навчальний економічний
словник-довідник [18]

Заробітна плата – виражена в грошовій формі, частина національного
прибутку, що надходить в особисте споживання працівників і повинна
розподілятися відповідно до кількості та якості праці, вкладеної ними в
суспільне виробництво.

4. Осовська Г. В.,
Юшкевич О. О.,
Заводський Й. С.
Економічний словник. [19]

Заробітна плата – частина доданої вартості в грошовій формі, яка внаслідок
його розподілу надходить працівника залежно від кількості та якості
затраченої ними праці.

5. Коблянська О. І.
Фінансовий облік [20]

Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до
встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових
обов’язків)

ітну плату на 1 січня 2011 р. 941 грн. У Наказі про облікову політику зазначено, що розмір податкових соціальних пільг залежить від категорій платників податку
й дорівнює 100, 150 та 200 % від мінімальної заробітної
плати, встановленої на 1 січня звітного року. Розрахунково-платіжна відомість показана в табл. 2.
Алгоритм розрахунку податку із зарплати проводиться за формулою:
ПДФО = (ЗП — ПСП — ЄСВ) х С,
(1)
де ПДФО — податок із прибутків фізичних осіб;
ЗП — нарахована місячна заробітна плата;
ПСП — податкова соціальна пільга;
ЄСВ — єдиний соціальний внесок;
С — ставка податку (15% або 17%).
Після відображення нарахування та утримання заробітної плати у розрахунково-платіжної відомості, розраховується нарахування на фонд оплати праці (табл. 3).
Облік заробітної плати підприємства ведеться на
рахунку 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”,
де узагальнюється інформація про розрахунки за виплатами працівникам, що ставляться і до облікового, і
до необлікового складу підприємства. Рахунок 66
„Розрахунки за виплатами працівникам” має такі субрахунки (табл. 4).
За кредитом рахунку 66 „Розрахунки за виплатами працівникам” відображаються нарахована працівникам підприємства основна й додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності,
інші виплати; за дебетом — виплата основної й додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової
непрацездатності тощо; утримання податку з прибутків
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фізичних осіб, єдиного соціального внеску, платежів
за виконавчими документами. Для правильного визначення, а також документального підтвердження операцій з податку на прибутки фізичних осіб, використовується рахунок 64 зі субрахунком: 641 „Розрахунки з податку на прибутки фізичних осіб”. На рахунку
651 „Розрахунки за пенсійним страхуванням” відображається єдиний соціальний внесок (табл. 5).
Для розрахунку сум щорічних відпусток береться
фонд заробітної плати за попередні 12 місяців, розраховується середньодобова заробітна плата (виходячи з календарних днів у році без урахування святкових днів),
яка помножується на кількість днів відпустки. При розрахунку виплат з тимчасової непрацездатності, береться
заробітна плата за попередні 6 місяців, з яких встановлюється середньодобова заробітна плата працівника, яка
потім помножується на кількість днів непрацездатності
(вихідні та святкові дні не враховуються). Особливості
оподаткування заробітної плати показано на рис 1.
Ретельний аналіз заробітної плати передбачає розрахунок податкового навантаження на заробітну плату працівника та підприємства (табл. 6).
Податкове навантаження на заробітну плату працівника:

ПН ЗПпр =

Пу єсв + Пу пдфо

*100% ,
(1)
Зпл
де ПуЄСВ — утриманий єдиний соціальний внесок із заробітної плати з працівника, %;
ПуПДФО — утриманий податок з прибутків фізичних осіб з працівника, грн;
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Таблиця 2
Приклад розрахунково-платіжної відомості, грн.

ПІБ

Усього

Утримання

Нарахована

Сума до
сплати

ПДФО

зарплата

ПСП

ЄСВ

17%

15%

Іванов

1000

470,5

36

74,03

110,03

889,97

Петров

2000

-

72

289,2

361,2

1638,8

Зайцев

10000

-

360

1998,8

8001,2

Усього

13000

х

468

2470,03

10529,97

1638,8
2002,03

Таблиця 3
Приклад нарахування на ФОП, грн.
Нарахування ставки ФОП
Групи працівників

Нарахування заробітної плати, грн

ЄСВ, 37%

Робочі

1000

370

Адміністрація

2000

740

Робітники збуту

10000

3700

Усього

13000

4810
Таблиця 4

Робочий план по рахунку 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”
Рахунок

Субрахунок

Назва

66

661

Розрахунки за заробітною платою

662

Розрахунки з депонентами

663

Розрахунки за іншими виплатами
Таблиця 5
Журнал господарських операцій

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

Робочим

23

661

1000

Адміністрації

92

661

1200

Робітникам збуту

93

661

2000

ЄСВ

661

651

468

ПДФО

661

641

2002,03

Робочим

23

651

370

Адміністрації

92

651

3700

Робітникам збуту

93

651

740

Нарахування заробітної плати:

Утримання із заробітної плати:

Нарахування на ФОП ЄСВ
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Рис. 1. Запропонована схема оподаткування заробітної плати
Таблиця 6
Приклад розрахунку податкового навантаження на заробітну плату
Утримання, грн.
Групи

Нарахування

працівників

заробітної
плати, грн.

ПДФО
ЄСВ

15%

17%

Нарахування

Усього

на ФОП

ЄСВ із

Податкове

ЄСВ 37%,

заробітної

навантаження, %

грн.

плати, грн.

Робочі

1000

36

74,03

370

480,03

48

Адміністрація

2000

72

289,2

740

1101,2

55,06

збуту

10000

360

3700

5698,8

56,99

Разом

13000

468

4810

7280,03

56,00

Робітники
1638,8
2002,03

ЗПЛ — нарахована заробітна плата, грн.
Під час визначення податкового навантаження платежів на заробітну плату видно частку утриманих податків та внесків із заробітної плати.
Податкове навантаження на заробітну плату
підприємства:

ПН ФОП =

ПнЄСВ
*100% ,
Зпл

(2)

де ПнФОП — податкове навантаження на фонд
оплати працівників, %;
ПнЄСВ — нарахований єдиний соціальний внесок
на фонд оплати праці, грн.;
Податкове навантаження демонструє частку сплачених внесків із заробітної плати.
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Загальне податкове навантаження на заробітну
плату:
ПН ЗПзаг =

Пу ЄСВ + Пу пдфо + ПнЄСВ

*100% , ( 3 )
Зпл
де ПНЗПзаг — загальне податкове навантаження
на заробітну плату ,%.
ПуЄСВ — утриманий єдиний соціальний внесок із
заробітної плати працівника, %;
ПуПДФО — утриманий податок з прибутків фізичних осіб із працівника, грн;
ПнЄСВ — нарахований єдиний соціальний внесок
на фонд оплати праці, грн.;
Формула визначення податкового навантаження на
заробітну плату показує розмір податків та внесків, які утримані та нараховані із заробітної плати в звітному періоді.
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Таблиця 7
Приклад розрахунку чистого прибутку при різних ставках ЄСВ
Показник

Варіанти
1

2

3

4

Прибуток від реалізації, грн.

30000

30000

30000

30000

Витрати від реалізації, грн:

26810

27200

27850

28240

у тому числі матеріали, грн

8000

8000

8000

8000

заробітна плата, грн

13000

13000

13000

13000

Ставка ЄСВ, %

37%

40%

45%

48%

Нарахування на ФОП, грн

4810

5200

5850

6240

Амортизація, грн.

1000

1000

1000

1000

Оподаткований прибуток, грн

3190

2800

2150

1760

Податок на прибуток, грн

797,5

700

537,5

440

Чистий прибуток, грн

2392,5

2100

1612,5

1320

Рис. 1. Запропонована схема документування обліку заробітної плати
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Розрахунок впливу на чистий прибуток різних
ставок єдиного соціального внеску (табл. 7).
З табл. 7 видно наступний взаємозв’язок, що чим
вище ставки єдиного соціального внеску при інших
однакових умовах, тим менше розмір чистого прибутку підприємства.
Висновки. Обґрунтовано концептуальні основи
обліку заробітної плати, що на відміну від існуючих
включає: підходи до трактування терміну заробітної
плати, приклад розрахунку заробітної плати у розрахунково-платіжної відомості, приклад нарахування на
фонд оплати праці, робочий план по рахунку 66 „Розрахунки за виплатами працівникам”, відображення кореспонденції рахунків у журналі господарських операцій. Запропоновано схеми документування обліку
заробітної плати та оподаткування заробітної плати.
Удосконалено розрахунок податкового навантаження
на заробітну плату, що на відміну від існуючих включає: запропоновані формули з розрахунку податкового навантаження на заробітну плату працівника та
підприємства, приклади розрахунку чистого прибутку при різних ставках єдиного соціального внеску та
податкового навантаження на заробітну плату. Це
підвисить рівень фінансової безпеки підприємства.
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В статье обоснованно концептуальные основы
учета заработной платы. Осуществлен анализ налоговой нагрузки на заработну плату.
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ
Страхові компанії посідають особливе місце в забезпеченні інвестиційного процесу. З одного боку, вони
самі здатні виконувати функції інституційних інвесторів, мобілізуючи значну частину фінансових коштів
юридичних і фізичних осіб та спрямовуючи їх у різні
види інвестицій. З іншого боку, за допомогою страхування можна забезпечити стимулювання інвестиційної активності вітчизняних та іноземних власників капіталу, шляхом здійснення страхових операцій за видами страхування, що гарантує інвесторам повернення вкладених коштів, а в ряді випадків і відшкодування неодержаного доходу при настанні різних несприятливих подій, що призводять до втрати всіх або частини вкладених коштів. Усе це свідчить про актуальність нашого дослідження.
У зв’язку з цим стає необхідним дослідження ринку страхових послуг й його суб’єктів як потенційних
інвесторів в економіку України, які своєю чергою сприятимуть економічному розвитку країни в цілому.
Вивченню проблем страхових інвестицій присвятили свої праці В. Базилевич, А. Барановський, О. Василик, Ю. Журавльов, І. Секерж, В. Грушко, К. Ковалко, О. Гвозденко, Т. Яворська та ін. Але, на нашу
думку, ще недостатньо дослідженими залишаються
питання щодо визначення інвестиційного потенціалу
страховиків, а також його впливу на розвиток фондовий ринку й реального сектору економіки та країни в цілому.
Метою роботи є дослідження розвитку ринку
страхових послуг та інвестиційного потенціалу його
суб’єктів.
Основні результати дослідження. Можливість
здійснення страховиками інвестиційної діяльності випливає із особливостей перерозподілу коштів методом страхування. Специфіка договору страхування дає
можливість страховику протягом певного періоду розпоряджатися коштами, отриманими від страхувальника, інвестуючи їх у різні сфери економіки. Крім залучених коштів, страхові організації мають у своєму
розпорядженні власні кошти. Ці кошти також можуть
використовуватися страховиками в інвестиційних
цілях. Це свідчить про те, що страхові організації можна
також вважати і кредитними або одними з найбільших
інвестиційних інститутів.
В економічній літературі викладено різноманітні
підходи до страхових інвестицій. Так, В. Базилевич
розкриваючи сутність страхового ринку, приділяв
особливу увагу його капіталоутворювальній функції
[1]. А. Барановський показав взаємозв’язок розвит-

ку страхового бізнесу з забезпеченням національної
безпеки країни. Він одним із перших в Україні розкрив роль страхування в системі фінансово-економічної безпеки держави, підвищенні інвестиційного потенціалу економіки за рахунок формування страхових
фондів [2]. О. Василик обґрунтував, що страхові фонди є найважливішим чинником зростання фінансових
можливостей держави тому, що за своєю сутністю
вони є формою розподілу й перерозподілу ВВП між
окремими економічними суб’єктами. Тобто страхові
фонди використовують або як кредитний, або як інвестиційний ресурс підйому економіки [3]. Отже, розглядаючи теоретичні аспекти страхування, суттєву увагу слід приділили інвестиційному потенціалу страхового бізнесу.
Ряд науковців також ставлять інвестиційну функцію в один ряд з іншими функціями, які виконують
страхові компанії. Зокрема М. Александрова під час
розгляду функцій страхування також виокремлює інвестиційну функцію, котра передбачає вкладення тимчасово вільних коштів страховика в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання
прибутку [4]. Г. Піратовський у своїй монографії серед функцій страхових компаній виділяє ощадно-накопичувальну функцію, яка полягає, з одного боку, у
збереженні майна страхувальника в застрахованих
розмірах, а реалізація накопичувальної функції є основою одержання прибутків у державах з ринковою
економікою, де страховий бізнес є одним з потужних
суб’єктів інвестування національної економіки [5]. На
думку Т. Яворської, страхові інвестиції — це вкладення коштів страхових компаній в об’єкти інвестування з метою отримання прибутку. Страхові інвестиції втілюють у собі істотні риси інвестицій взагалі та
мають свої особливості вияву, які розглянемо через
призму їх видів та класифікацій [6].
Виходячи з цього, інвестиційний потенціал
страхових компаній — це сукупність грошових
коштів, які є тимчасово або відносно вільними від страхових зобов’язань і використовуються для інвестування з метою отримання інвестиційного доходу.
Тимчасово вільними коштами страховиків є кошти страхувальників до використання їх на сплату страхових відшкодувань або перетворення у доходну базу
страхових компаній за умови беззбиткового проходження страхового договору. Відносно вільним є власний капітал, оскільки він постає гарантом платоспроможності страхової організації за умов недостатності
коштів страхового фонду.
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Власна діяльність страхової
компанії

Фінансовий ринок

- основні засоби;
- нові страхові послуги;
- відкриття філій;
- інвестування в освіту своїх
працівників;
- тощо

Страхові резерви

-

цінні папери, що емітуються
державою;
акції, облігації, іпотечні
сертифікати;
депозити;
банківські метали;
облігації місцевих позик

Реальний сектор економіки, за напрямами, визначеними КМУ
-

розроблення та впровадження високотехнологічного устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та
енергозберігаючих технологій;
розвиток інфраструктури туризму;
добування корисних копалин;
перероблення відходів гірничо-металургійного виробництва;
будівництво житла;
розвиток транспортної інфраструктури, у тому числі будівництво та реконструкція автомобільних доріг;
розвиток сектору зв'язку та телекомунікацій;
цінні папери українських емітентів;
розвиток ринку іпотечного кредитування шляхом придбання цінних паперів, емітованих державною
іпотечною установою.

________________________________
Складено автором за даними: [10; 11]

Рис. 1. Напрями розміщення страхових резервів

Тобто до джерел інвестування страхових компаній
можна зарахувати:
— власні ресурси — прибуток, резервний капітал, додатковий капітал;
— залучені фінансові ресурси — кошти, які можна отримати (страхові резерви).
Капітал страховиків перебуває у грошовій формі
переважно на стадії його залучення. У подальшому в процесі здійснення інвестиційної діяльності частина грошових коштів трансформується в активи, формуючи таким
чином інвестиційний портфель страховика. Його склад,
структура, обсяг, сама можливість формування портфеля
шляхом участі в інвестиційному процесі ви-значаються,
зокрема, кількісними та якісними характеристиками інвестиційного потенціалу страхової компанії [7].
Крім того, Б. Кузнєцов зазначає, що фінансові
інвестиції — це вкладення коштів у різноманітні фінансові активи (інструменти) [8]. Тому, на нашу думку,
переважно було б привести склад інвестицій страховиків України у відповідність до західної практики.
Наприклад, І. Орлова виокремлює статті інвестицій,
котрі звичайно входять до структури балансу страховиків у більшості розвинутих країн. А саме: нерухомість, акції, облігації, позики, грошові та короткострокові активи, інші активи [9].
Тобто реальні страхові інвестиції можуть бути
спрямовані, як у власну діяльність страхової компанії
(через вкладення у свої основні засоби, нові страхові
послуги, відкриття філій, а також інвестування в
освіту своїх працівників, тощо) або в інші види діяльності через спрямування їх в реальний сектор еконоЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

міки (за напрямами, визначеними КМУ) та фінансовий ринок (у різні фінансові інструменти) (рис. 1).
Розмір додаткового інвестиційного доходу є одним з важливих критеріїв спроможності страховика
ефективно управляти активами. У розвинутих країнах
компанії страхового сектору отримують прибуток переважно за рахунок реалізації успішної інвестиційної
політики. Таким чином, інвестиційна діяльність страхових компаній має велике значення і на мікрорівні, оскільки вона є одним з головних чинників забезпечення
ефективного функціонування страхової компанії [12].
Крім того, вони відіграють суттєву роль в стимулюванні господарської активності учасників ринкового
середовища. Тобто вони сприяють формуванню й
цільовому використанню спеціальних грошових фондів.
Зауважимо, що, перебуваючи в ролі інвестора,
страховик не тільки набуває додаткове джерело доходів, але й стикається з додатковими ризиками [12].
Ураховуючи той факт, що кошти страхових резервів
не є власністю страховика, то важливе значення має
державна регламентація розміщення цих резервів [13].
Інвестування та розміщення коштів страхових резервів
з урахуванням вимог чинного законодавства означає
дотримання страховиком законодавчо регламентованих напрямів розміщення, нормативів розміщення та
принципів розміщення [12].
Про інвестиційний потенціал українських страховиків свідчать такі цифри. Сума надходжень страхових внесків за 2010 рік склала 23 081,7 млн грн, Сукупну величину страхових резервів на початок
2010 року можна оцінювати в суму не менше
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11 371,8 млн грн, а величину власних коштів страхових організацій на кінець 2010 року — на рівні
27 695,0 млн грн. У свою чергу, на початок 2009 року,
сукупні інвестиційні можливості страхового ринку становили приблизно 23 690,9 млн грн, що пояснюється
„обвалом” банківської системи.
Наприклад, загальна сума інвестицій, котрими
управляють страхові організації Європи, США та
Японії, складає декілька трильйонів доларів США. А
обсяг інвестицій страховиків в економіку ЄС оцінюється в розмірі 350 млрд доларів Євро [14].
Іншими словами, обсяг ресурсів, акумульованих українським страховим ринком, зовсім не великий, оскільки невеликі фінансові потужності наших
страховиків і обсяги їх операцій. Причиною цього,
насамперед є недооцінка ролі й місця страхування з
боку держави та не сприйняття їх як потенційних інвесторів, котрі мають можливість вкладати капітал у
створення і розвиток страхових організацій, а також
недовіра споживачів до страхових послуг.
Особливу роль у зростанні інвестиційного потенціалу страхових компаній відіграють резерви зі страхування життя, оскільки як для цього підвиду страхування характерний, по-перше, тривалий строк дії договорів
і, по-друге, виконання страхових зобов’язань з виплат
страхового забезпечення (в основній їх частині) настає
лише після закінчення дії договорів або в інші заздалегідь погоджені терміни, звичайно віднесені на значний час від початку сплати страхових внесків. Це дозволяє інвестувати значну частину резервів зі страхування життя у відносно довгострокові проекти. При
цьому, чим на більш тривалі терміни укладено договори, тим більш довгостроковими можуть бути інвестиції.
Таким чином, кошти резервів зі страхування життя є
основним джерелом інвестицій страхових організацій.
Основна частина страхових інвестицій, як вже
зазначалося раніше, може здійснюватися за рахунок
коштів, що надходять від операцій зі страхування життя. Так, наприклад, в США активи компаній зі страхування життя приблизно в три рази перевищують активи страховиків, що займаються ризиковими видами
страхування; у Великій Британії на частку лайфових
компаній припадає близько 80% усіх інвестицій страховиків [15].
В Україні ж навпаки переважають ризикові страхові компанії. Так, згідно з даними Держфінпослуг,
станом на 01.01.2011 р. в нашій державі кількість страхових компаній (СК) становила 456, з яких 67 СК зі
страхування життя (СК „Life” ) та 389 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя
(СК „non-Life” ) [16].
Тобто, по краплях дрібні заощадження страхувальників стікаються у страхові компанії, які, розміщуючи їх у ті чи інші цінності, здійснюють великий
вплив на розподіл капіталу в економіці країні.
Світова практика показує, що страхові компанії

можуть акумулювати фінансові ресурси у формі страхових внесків у багато разів більше, ніж середні й майже великі комерційні банки. Однак це відбувається
тільки при певних економічних і фінансових умовах,
високому рівні розвитку фінансового, і насамперед
фондового ринку, значному зростанню добробуту населення. Саме суттєве поліпшення матеріального добробуту населення, масштабний розвиток великого, середнього й малого бізнесу формує основу розвитку
страхового ринку. Тільки багатий і середній клас, процвітаючі підприємці розуміють необхідність страхування не тільки обов’язкового, а й добровільного [17].
Отже, в цьому випадку, необхідно суттєво розширювати обсяг операцій з довгострокового страхування життя, а цьому має сприяти: забезпечення надійності вкладених у страхування коштів, як з боку
держави, так і з боку страхових компаній, які підтверджують свою надійність західними перестрахувальними компаніями. Так, наприклад, перестрахувальна
Швейцарська компанія Swiss Re може прийняти на себе
100% гарантію виплат за даними договорами.
Важливо розвивати страхові послуги, що задовольняють специфічні потреби населення. Це і страхування навчання, пенсій, медичне страхування, страхування від нещасних випадків, і захворювань у зв’язку з виконанням трудових зобов’язань та інші.
Особливо слід регламентувати забезпечення конкурентоздатного або повного збереження вкладених
у страхування коштів, порівняно з іншими фінансовими, інститутами, а також порядок інвестування коштів
резервів зі страхування життя. Таке інвестування повинно сприяти вирішенню двох зазвичай взаємовиключних завдань: забезпечити надійність вкладень в
операції довгострокового страхування життя і в той
же час більш високу прибутковість, ніж при вкладенні
в банки чи інші фінансові інститути.
Крім цього, державі необхідно вирішити проблеми повернення населенню коштів, втрачених в результаті неплатоспроможності страховиків, наприклад, шляхом створення спеціального страхового фонду за рахунок відрахувань страхових компаній з даного підвиду
страхування. При цьому необхідно встановити особливий порядок контролю за діяльністю страховиків, що
займаються довгостроковим страхуванням життя, і не
допускати використання коштів страхових резервів на
цілі, не пов’язані з цим підвидом страхування.
Отже, для посилення ролі страховиків у інвестиційному процесі необхідно стимулювати розвиток усіх
видів страхування, які можуть бути згруповані за певними критеріями.
До першої групи можна зарахувати класичні види
страхування — страхування майна та цивільної відповідальності. Розвитку цих видів можуть сприяти:
— підвищення потужності та стійкості страхових
компаній, їх авторитету у вітчизняних та іноземних інвесторів шляхом підвищення розмірів власного капіта-
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лу, надання якісних страхових послуг, безумовне виконання прийнятих на себе зобов’язань; посилення
контролю за діяльністю страховиків, прийняття своєчасних заходів, що запобігають неплатоспроможність
страховиків;
— розвиток системи перестрахування, створення нормативної регіональної бази, що регулює права,
обов’язки і відповідальність сторін за договорами перестрахування, формування етичних норм взаємовідносин страховиків і перестрахувальників та режиму
ігнорування страховим співтовариством страхових
організацій, які не дотримуються цих норм; створення
системи гарантій виконання зобов’язань за договорами страхування, укладеними неплатоспроможними і
збанкрутілими страховими організаціями.
До другої групи слід зарахувати такі види страхової діяльності як страхування фінансових інвестицій
від політичних і комерційних ризиків, страхування
експортних кредитів, банківських депозитів, страхування сільського господарства та інші.
Серед видів страхування фінансових гарантій можна виділити: страхування акцій та інших цінних паперів;
страхування кредитів для короткострокових торгових
угод і довгострокових інвестицій; страхування заставних облігацій; страхування виплат по здачі в оренду,
лізинг тощо; страхування оплати вартості поставленого обладнання; страхування автомобільних позик та ін.
Одна з особливостей даного страхування полягає в тому, що при його проходженні страховик практично ставить перед собою завдання забезпечити беззбиткове його проходження.
Останнім часом, ряд страхових компаній почали
практикувати програмний підхід до питання про продаж страхових послуг. Прикладом можуть служити
розробка і реалізація довгострокових форм страхування життя для досягнення тих або інших цілей страхувальника — давно відома практика за кордоном. Українські компанії, усвідомивши нарешті потенційну
потребу в цьому виді страхування, останнім часом також стали розробляти і пропонувати різні програми
довгострокового страхування життя, такі, як: пенсійне (рентне) страхування; просте накопичувальне страхування терміном від 5 до 30 років; накопичувальне
страхування дітей; „безстрокове страхування” , при
якому застрахована особа сплачує внески протягом
всього терміну життя і після його смерті спадкоємці
отримують страхову суму, також за життя вона може
взяти позику для оплати освіти дітей, а при досягненні
пенсійного віку має право перервати договір і отримувати ренту. Таким чином, аналіз стану вітчизняного страхового ринку показує:
— зменшення платоспроможного попиту і фізичних, і юридичних осіб на послуги страхування, що
зумовлено і об’єктивними причинами — загальною
соціально-економічною ситуацією в країні, і суб’єктивними — нормативним обмеженням віднесення витрат
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на страхування на собівартість продукції (послуг) у
розмірі 1%;
— невисоку надійність більшості страхових компаній, більше 2/3 страхових компаній мають недостатній статутний капітал і можуть бути позбавлені
ліцензій;
— постійне лідерство на ринку страхових послуг
кількох великих компаній, що мають розвинені регіональні мережі;
— концентрацію страхового ринку за рахунок
зміцнення страхових компаній і створення страхових
груп шляхом злиття великих компаній;
— низький рівень страхової культури і невідповідність правової основи на національному та
регіональному рівні вимогам практичної діяльності. На
нашу думку, до чинників, що сповільнюють розвиток
страхового ринку можна зарахувати:
— відсутність концепцій та державної програми
розвитку страхового ринку, недосконалість страхового законодавства в світлі сучасного етапу розвитку
ринкових відносин в Україні;
— відсутність підтримки страхових організацій і
регулювання їхньої діяльності з боку регіональних
органів управління;
— складна фінансово-економічна ситуація в
країні;
— відсутність податкових стимулів і страхової
культури населення й керівників господарчих суб’єктів.
Висновок. Отже, інвестиції страхових компаній мають великий стабілізаційний вплив на економіку та фондовий ринок, а обсяги акумульованих через страхові компанії, особливо ті, що займаються довгостроковим страхуванням життя, грошових коштів мають великий інвестиційний потенціал, який можливо направити на розвиток реального сектору економіки та країни в цілому.
У зв’язку з цим, з метою розвитку ринку страхових послуг, особливо на регіональному рівні, на
нашу думку, необхідно:
— сформувати державні пріоритети, зокрема і
на регіональному рівні, у розвитку страхової справи,
як самостійного виду підприємницької діяльності. При
цьому стабілізувати фінансове становище суб’єктів
господарювання й населення;
— зміцнити фінансове становище страхових компаній і забезпечити відповідність законодавчої бази
страхування сучасній ситуації на страховому ринку та
зміцнити її неухильне дотримання на основі чіткої координації діяльності страхувальників і страховиків на
регіональному рівні;
— посилити широке використання сучасних методів і засобів управління страховими компаніями,
щодо розробки та реалізації пріоритетних (комплексних) програм страхування.
На нашу думку, одним з перспективних чинників
подальшого розвитку вітчизняного страхового ринку
з урахуванням його лібералізації і вступу України в
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СОТ є розвиток регіонального страхового ринку при
його регулюванні державними і регіональними органами влади та управління. Проведений аналіз наявного нині страхового ринку України показує, що особливу увагу необхідно приділити дослідженню відповідності законодавчої та нормативно-правової бази страхової діяльності.
З метою визначення динаміки розвитку страхового ринку України потрібно оцінити потенційні можливості страхових організацій за такими показниками, як фінансова стійкість і якість наданих послуг.
Також об’єктивним є обстеження регіонів України і
виявлення їх потреби у наданні допомоги у забезпеченні розвитку страхового ринку з боку державних
інститутів влади й управління.
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Зюбін В. М. Інвестиційний потенціал
суб’єктів ринку страхових послуг
Страхові компанії посідають особливе місце в забезпеченні інвестиційного процесу й мають великий
стабілізаційний вплив на економіку та фондовий ринок.
А обсяги акумульованих через страхові компанії грошових коштів, особливо тих, що займаються довгостроковим страхуванням життя, мають великий інвестиційний потенціал, який можливо спрямувати на розвиток реального сектору економіки та країни в цілому.
Ключові слова: страхова компанія, ринок страхових послуг, інвестиційний потенціал, інвестиції, страхові резерви.
Зюбин В. Н. Инвестиционный потенциал
субъектов рынка страховых услуг
Страховые компании занимают особое место в
обеспечении инвестиционного процесса и имеют большое стабилизационное влияние на экономику и фондовый рынок. А объемы аккумулированных через
страховые компании денежных средств, особенно тех,
что занимаются долгосрочным страхованием жизни,
имеют большой инвестиционный потенциал, который
возможно направить на развитие реального сектора
экономики и страны в целом.
Ключевые слова: страховая компания, рынок
страховых услуг, инвестиционный потенциал, инвестиции, страховые резервы.
Zyubin V. M. Investment potential of subjects
of the market of insurance services
Insurance companies take a special place in ensuring
investment process and have great stabilization influence on
economy and stock market. And volumes of the money
accumulated through insurance companies, especially that
are engaged in long-term life insurance, have high investment
potential which it is possible to direct on development of
real sector of economy and the country as a whole.
Key words: insurance company, market of insurance
services, investment potential, investments, insurance
reserves.
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СПЕЦИФІКА ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ
Вступ. Здійснення виставково-ярмаркової діяльності є обов’язковим атрибутом ринкової економіки.
Воно сприяє постійній матеріально-технічній поставці
компанії, допомагає їм знайти постачальників і споживачів, глибоко вивчає попит на продукцію, знаходить інвесторів, і в країні, і закордоном. За останні
десятиліття виставкова діяльність в Україні досягла
значних висот, які дають можливість виставковим центрам організовувати виставки за міжнародними стандартами, приймати закордонних гостей і виїжджати до
інших країн.
У будь-якій виставковій діяльності інформаційні
технології займають одне з головніших місць, бо
основним продуктом будь-якої виставки є інформація. Тому ефективна діяльність виставки залежить від
того, яким способом ця інформація буде донесено до
клієнта, у якому вигляді, як швидко, чи буде вона доступною.
Аналіз останніх публікацій та постановка завдання. Успішне ведення бізнесу неможливе без застосування новітніх технологій у комерційній діяльності
компаній. Проблеми впровадження електронної комерції
в бізнес- компанії та можливості її подальшого розвитку досліджували закордонні та вітчизняні вчені
Л. С. Винарик, А. Н. Щедрін, Н. Ф. Васильєв [1,
с. 56 — 58, 93 — 96, 134 —137], Ф. Котлер [2, с. 36 —
37, 57 — 58, 202, 412 — 414], А. М. Береза [3, с. 40 —
45, 89 — 91], І. Т. Балабанов [4, с. 39 — 42, 120 —
123, 162 — 164].
Однак ця тема потребує детального аналізу для
виявлення нових можливостей електронної комерції в
сучасній національній компанії.
Результати дослідження. Завдяки прогресу в
галузі інформаційних технологій за останні десятиліття
в Україні практично всі виставкові центри комп’ютеризовані, мають вихід до мережі Інтернет. Але, на
відміну від зарубіжних країн, не на кожній виставці є
база даних обліку учасників, матеріальних коштів,
співробітників, централізована система, що могла б
по’єднати відомості. Тому першочерговим завданням
сьогодення щодо розвитку міжнародного виставочного бізнесу в Україні є створення глобальної к
омп’ютерної системи керування виставками.
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Система CENTREX. Найцікавішим для України
є досвід таких європейських країн, як Польща, Чехія,
Словаччина, провідні виставкові компанії яких створили систему виставкової статистики CENTREX. Ця
система заснована на єдиній методиці аудита статистичних відомостей про виставки з єдиним стандартом. Аудит проводиться незалежними аудиторськими
фірмами. Щорічно випускається каталог європейської виставкової статистики, що містить відомості по
19 країнам Європи, по 1320 виставкам та ярмаркам.
Країнами, які підтримують цей стандарт, стали Австрія, Бельгія, Данія, Італія, Люксембург, Німеччина,
Норвегія тощо. На підставі цього стандарту побудований стандарт Союзу міжнародних виставок UFI. Під
аудит підпадають виставкова площа, кількість учасників, кількість відвідувачів. Застосування цієї методики й наявність аналогічної системи констатує високий рівень виставкової діяльності, оскільки здійснюється незалежний аудит статистичних відомостей, їхнє занесення до комп’ютеру, можливість їхнього використання в будь-який момент.
Система APACS Expo. Систему APACS Expo
було розроблено компанією ААМ для реєстрації
відвідувачів виставок та їхнього підрахунку. Вона
становить собою сукупність комп’ютерів, встановлених на стійці реєстрації, підключених до єдиної
мережі й центрального сервера, у якому акумулюється вся інформація. Процес реєстрації й контролю доступу проходить у такий спосіб: оператор вручну
вводить відомості, зазначені відвідувачем у реєстраційній формі. Залежно від зазначених параметрів
(статус відвідувача, вид діяльності компанії, його інтереси тощо) формується унікальний штрих-код, що
складається із сукупності штрих-кодів меншої довжини), сигнал від якого, проходячи через зчитувач,
формує обліковий запис у базі даних. Цей же сигнал, але усічений (тільки прізвище, ім’я, по-батькові,
назва компанії й штрих-код), іде на принтер пластикових карт, які є основним візуальним документом
для проходу через пункт охорони.
Система CRM й автоматизованого проектування. Система CRM і дайрект — маркетинг. Діячі
з виставкового бізнесу зрозуміли, що поштова роз-
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силка запрошень, якщо вона правильно організована, є набагато ефективнішою за інші види реклами. Велика розсилка неможлива без автоматизації.
З іншого боку, бази даних швидко застарівають, необхідно їх постійно оновлювати. Все це призводить
до необхідності застосовувати у виставковій діяльності професійний підхід до ведення баз даних і поштових розсилок — підхід, що іменується директмаркетингом або прямим маркетингом. Цей підхід
становить собою максимально цілеспрямований
контакт із клієнтом (у нашому випадку — відвідувачем) для заохочення його до певних дій (у нашому випадку — відвідування виставки). Багато виставкових фірм використовують типові рішення на
базі популярних програмних продуктів для управління базами даних (наприклад, Microsoft Access),
але більш ефективними, і, звичайно, більш дорогими є спеціалізовані розробки.
Останнім часом у маркетингу розповсюдженим стає новий підхід, що йменується CRM
(consumer relationship management управління відносинами із споживачами). Цей підхід базується на
більш глибокому персональному знанні кожного
клієнта, його потреб та особливостей, на індивідуальному підході. CRM активно застосовується у
будь-яких галузях економіки, де продавати товар або
послугу стає складніше. У виставковому бізнесі
CRM використовується як новий підхід до ведення
баз даних потенційних учасників та організації продажу виставкових площ. Такі розробки можуть бути
власними або типовими. Гарний приклад типової
розробки, що може бути встановлена й почати працювати протягом одного дня — Terrasoft CRM, продукт українського виробництва.
Система автоматизованого проектування.
При зростанні розміру виставок складність їхньої забудови зростає прискорено. Забудова великих виставок без автоматизації є дуже складним процесом,
із великою вірогідністю помилок. Тому використання систем автоматизованого проектування (САПР) є
необхідністю, починаючи з певного розміру експозиції. Універсальні САПР такі, як найпоширеніша у
міжнародній інформаційній діяльності система
AutoCAD, найкраще підходять для цього, але необхідна розробка прикладних надбудов до них, які відображають реалії виставкового проектування: типові
комплекти обладнання, особливості проектування
стендів тощо. Найкращою вітчизняною розробкою є
3D-exhibitions є надбудова до AutoCAD, що дозволяє швидко й надійно проектувати великі експозиції,
паралельно вирішуючи інші важливі проблеми (наприклад, підрахунок кількості обладнання). Робота
стає більш ефективною та безперебійною, якщо вста-

новлений однаковий САПР і в організатора, і в забудовника, що дозволяє повністю автоматизувати систему керування виставками.
Аудіовізуальні засоби. Аудіовізуальні засоби можуть сприяти досягненню цілей виставкової презентації, але тільки при грамотному й професійному
підході в їхній експлуатації. Наприклад, мультимедійна презентація є яскравим і сучасним елементом оформлення виставкового стенду. Серед десятків інших
стендів погляд відвідувача може привернути великий
проекційний екран або плазмова панель у сполученні
з динамічним візуальним і звуковим рядом мультимедійної презентації. Вони „розкажуть” відвідувачу про
продукт, послугу й компанію. Іншим новим засобом
використання новітніх технологій на виставці, що може
виділятися на фоні одноманітності поліграфічних матеріалів, є електронна візитна картка, яка являє собою
міні-диск або USB-flash drive з мультимедійною презентацією. Аудіовізуальні засоби пропонують оптимальну кількість інформації, здатної привернути увагу
відвідувачів. Професійна подача матеріалу може справити сильне враження й підсилити дію інформації.
Використання стерео- й варіотехнологій в
оформленні виставкових стендів.
Стерео/варіо технологія дозволяє показувати кольорові зображення з ефектами об’єму й динаміки на
абсолютно плоских поверхнях, передає форму зображуваних об’єктів, характер їхньої поверхні, взаємне розташування предметів у просторі.
Сьогодні при оформленні виставкових площ
скрізь використовуються стерео/варіо зображення, як
ті, що володіють кращими показниками залучення
уваги відвідувачів виставок за рахунок:
— особливих ефектів (руху, обсягу);
— більш тривалого часу рекламного контакту (їх
довше розглядають, бо вони цікаві, оригінальні);
— більшої вірогідності запам’ятати;
— більшої цитованості (про них часто розповідають іншим людям, згадуючи при цьому інформацію, відображену на виробі — рекламовану марку
товару, найменування виробника тощо).
За даними, отриманим у результаті досліджень
компанією „Product Acceptance and Research” (США),
застосування наявних зображень збільшує обсяг продажів на 51% у порівнянні зі статичним зображенням.
Стереозображення. Стереозображення можна
поділити на 2 види:
ЗD-стерео — тривимірне, об’ємне зображення з
ефектом огляду (тобто об’єкти можна розглядати з
різних боків). Зображення може бути отримане за допомогою спеціальної стереозйомки (для реально існуючих предметів) або за допомогою програм для тривимірного моделювання — 3DS Max, Maya тощо.
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Псевдостерео — ефект що здійснює ілюзію разновіддаленості (за глибиною) об’єктів зображення, при
цьому самі об’єкти залишаються плоскими (кількість
візуально помітних планів, як правило 3-6).
Варіозображення — кілька зображень, що послідовно змінюють один одного залежно від кута спостереження.
Сферами застосування стерео/варіо продукції в
межах виставкових заходів є такі:
Indoor: Оформлення стенда як навісне, так і інтегроване в конструкцію стенда (лайтбокси, панно, хардпостери (тверді фотопанелі для мобільних стендів));
Outdoor: Великоформатна стерео/варіо продукція при вході на виставку або в конкретний павільйон
(світлові короби, вивіски, рекламні щити, штендери й
таке інше);
Малоформатна рекламно-сувенірна продукція
з об’ємними й анімаційними зображеннями (календарі,
листівки, візитки, запрошення, оформлення презентаційних CD/DVD дисків, електронних візитних карток
тощо) для роздачі відвідувачам.
Основними продуктами стерео й варіо- технологій є:
1. Poppellerplasmra — Принцип роботи такий :
плазмові панелі „42” , „50” або „61” за допомогою
спеціального двигуна обертаються навколо своєї Z осі
(як пропеллер). Обертання можливо в обох напрямках. Подача відеосигналу бездротова. Фільм для демонстрації підготовлюється спеціально, щоб синхронізувати дії, що відбуваються в ньому, із заданою хореографією обертання панелей. Можливе використання
до 4 установок одночасно з єдиним сюжетом.
2. PoolSystem — ця система дозволяє кожному
учаснику виставки (відвідувачу) стати повноцінним
учасником дії, що демонструється. Інтерактивність
системи забезпечується датчиками руху, сигнали з
яких сприймає блок керування, і, відповідно до запрограмованого сценарію, відбуваються візуальні зміни.
Спеціальне програмне забезпечення дозволяє закласти в демонстрацію величезну кількість різних ефектів,
таким чином, будь-яка презентація може стати
справжнім реаліті-шоу.
3. LSD-glass — основою є тонка LSD-фольга,
яку наносять на скло. Під напругою вона абсолютно
прозора, у виключеному стані стає непрозорою, здобуваючи світлі сірі, матові кольори й може бути екраном для проекції.
Вищезазначені інформаційні технології, на наш погляд, дозволяють:
— зберігати в одному місці всю інформацію про
учасників міжнародної виставки;
— приймати від учасників заявки за допомогою мережі Інтернет;
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— підготовлювати всі документи для учасника
(договори, рахунки, акти виконаних робіт);
— підготовлювати інформацію для офіційного й
електронного каталогу виставки;
— контролювати оплату рахунків;
— класифікувати учасників за видами діяльності;
— створювати різні звіти про учасників;
— автоматизувати процес розміщення інформації
про учасників в електронному каталозі на сайті виставки;
— підтримувати можливість роботи з декількома виставками;
— виконувати автоматичне розсилання повідомлень і по e-mail, і за допомогою звичайної пошти,
відстеження площ виставки, звіти про зайняті площі,
про площу, що залишилась, звіти про замовлення
обладнання для стенду й підрахунку загальної кількості
такого устаткування;
— автоматизувати процес підготовки до виставки, спростити роботу й підвищити продуктивність
праці.
Для розширення спектру використання інформаційних систем в маркетинговій діяльності Торгівельно-Промислової Палати Криму було запропоновано проведення дослідження впливу процесів
інформатизації на виставкову діяльність, у якій автор приймав безпосередню участь. Для дослідження доцільності використання інформаційних систем
у виставковій діяльності було розроблено анкету за
темами „Основні проблеми сучасної інформаційної
системи виставкової діяльності”, „Роль і вплив
інформаційних технологій для розвитку виставкової діяльності”.
До складу опитуваної експертної групи ввійшли
242 особи — по одному представнику від компанії, з
різними видами діяльності й організаційної форми, з
різних регіонів України й країн СНД. Критеріями відбору послужили особистісні характеристики опитуваних:
наявність вищої освіти, досвіду організації й участі в
міжнародних і національних виставках.
У результаті опитування експертів було отримано експериментальні відомості й за допомогою
статистичної обробки виявлено основні проблеми
сучасної інформаційної системи у виставковій діяльності та встановлено роль і вплив Інтернету на розвиток бізнесу.
Більшість респондентів зупинялись на проблемі
недостатньої відкритості та прозорості виставкового
бізнесу за допомогою Інтернету.
Виходячи з дослідження, можна стверджувати,
що на „недостатню відкритість і прозорість виставкового бізнесу через Інтернет”, найбільшим чином
впливають два фактори — „Відсутність дешевого
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доступу в Інтернет” та „Обсяг інвестування в інформаційні технології”. З дослідження випливає, що
відкритість та прозорість виставкового бізнесу знаходяться в безпосередній залежності від рівня дешевизни Інтернету при недостатньому обсязі інвестування в інформаційні технології. У цьому випадку,
якщо компанія має можливість користуватися дешевим Інтернетом, вона без перепон через Інтернет знаходить нових клієнтів, нових партнерів по міжнародному бізнесу, замовляє виставкові площі й навіть
приймає участь у міжнародних виставках, не виходячи зі свого офісу. Однак при достатності інвестиційних ресурсів, що вкладаються в інформаційні технології, проблема відкритості та прозорості не так
щільно пов’язана з дешевизною доступу до інформації. Вирішення питання джерела інвестування виставкової діяльності можна шукати, спираючись на
досвід розвинутих країн. У країнах Європи та США
існують спеціальні державні програми підтримки виставкового бізнесу та державні програми по інвестуванню в інформаційні технології. Ці програми допомагають розвивати міжнародний виставковий
бізнес, розробляють нові технології системи обліку
й статистики, такі як CENTREX й APACS Expo, розробляти нові технології в оформлені виставкових
стендів тощо.
У нашому законодавстві необхідно також розробити й прийняти рішення про державну підтримку виставкового бізнесу, доцільніше покласти особливі повноваження на Виставкову Федерацію України (ВФУ) щодо здійснення інвестування у виставковий бізнес та надання підтримки організаторам
виставок й іншим фірмам, які займаються виставковим бізнесом.
За допомогою проведеного опитування було
розглянуто вплив взаємозв’язаних факторів „Швидке старіння підходів до розгляду інформаційних процесів”, та „Обсяг інвестування в інформаційні технології” на фактор „Незначний обсяг інформаційних
послуг у виставковій діяльності”, що відбуваються в
сучасній виставковій діяльності, щодо впливу на
зменшення обсягу інформаційних послуг у виставковій діяльності.
Незначний обсяг інформаційних послуг у виставковій діяльності впливає і на організаторів виставок (бо ці послуги свідчать про рівень виставкового центру, його престижність, якість), і на організації, що беруть участь у виставках. Майже всі виставкові центри в Україні мають свої комп’ютери, а
найбільші з них — власні комп’ютерні мережі. Але
не на кожній виставці є база даних обліку учасників,
матеріальних коштів, співробітників, немає централізованої системи, що могла б об’єднати дані, як це

існує в зарубіжних країнах. А ті системи обліку, що
використовуються виставковими центрами сьогодні,
є морально застарілими. Тому, проблема обсягу
інформаційних послуг у виставковій діяльності стоїть
достатньо гостро.
Респонденти засвідчили в анкеті, що найчастіше
використовують Інтернет для здобуття інформації про
проходження виставок. Це видно зі статистики: з 242
респондентів Mean = 3,376033, тобто з усіх відповідей на питання „В якій мірі Інтернет використовується
для здобуття інформації про проходження виставок?”,
відповідь „Помірно використовується” — найчастіше
зустрічається.
Дослідження показало, що на здобуття інформації
про проходження виставок найсильніше впливають такі
фактори, як „Неоднорідність розвитку інформативного поля у виставковій діяльності в різних географічних регіонах” та „Знання Інтернету”. Зі зростанням
неоднорідності розвитку інформативного поля у виставковій діяльності в різних географічних регіонах та
зменшенням знання Інтернету, зменшується використання Інтернету для здобуття інформації про проходження виставок. При слабкій розвиненості інфраструктури виставкового бізнесу, втіленої в засобах телекомунікацій, комп’ютерних мережах, супутниковому зв’язку та незначній кількості досвідчених спеціалістів, які є авторитетними у своїй галузі, найбільш
вірогідно підприємство є товариством з обмеженою
відповідальністю.
З розвитком та впровадженням інформаційних
технологій у виставкову діяльність можна стверджувати, що основним предметом праці у виставковій
діяльності стають не матеріальні об’єкти, а інформація, бо як вже відомо, основний продукт виставкової діяльності — це інформаційний продукт, який забезпечує доставку повідомлень від відправників до
одержувачів (відправники — виробники товарів,
робіт, послуг, а адресати — потенційні споживачі цієї
продукції).
Висновки та напрями подальшого дослідження. Особливе місце в арсеналі засобів електронного рекламного впливу займають виставки та
ярмарки. Через це було проведено дослідження доцільності використання інформаційних систем у виставковій діяльності, яке показало, зокрема, що:
відкритість та прозорість виставкового бізнесу знаходяться в прямій залежності від рівня дешевизни
послуг через глобальні інформаційні мережі при недостатньому обсязі інвестування в інформаційні технології; старіння підходів до розгляду інформаційних
процесів при невеликих інвестиціях у інформаційні
технології визиває скорочення обсягу інформаційних
послуг у виставковій діяльності, що приводить до
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зменшення її основних показників ефективності;
основним предметом праці у виставковій діяльності
стають не матеріальні об’єкти, а інформація, при
слабкій розвиненості інфраструктури виставкового
бізнесу, втіленої в засобах телекомунікацій, комп’ютерних мережах, супутниковому зв’язку та незначній
кількості досвідчених спеціалістів, які є авторитетними у своїй галузі, найбільш вірогідно підприємство
є товариством з обмеженою відповідальністю.
Тому сприяння однорідності поширення інформації про виставки — є одною з головних завдань, які
зараз стоять перед національними компаніями, перед
державними фондами, перед Виставковою Федерацією
України.
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У статті досліджено проблеми впровадження
електронної комерції в бізнес-компанії й можливості її
подальшого розвитку за допомогою інформаційних
технологій. Вплив процесів інформатизації на виста-

вочну діяльність викликало розвиток міжнародного
виставочного бізнесу в Україні, актуальним завданням якого є створення глобальної комп’ютерної системи керування виставками.
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В статье исследованы проблемы внедрения электронной коммерции в бизнес-компании и возможности ее дальнейшего развития с помощью информационных технологий. Влияние процессов информатизации на выставочную деятельность вызвало развитие международного выставочного бизнеса в Украине, актуальной задачей которого является создание глобальной компьютерной системы управления
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
Постановка проблемы. В глобальной экономике
с ее развитой системой транспорта, телекоммуникаций и доступных рынков можно было бы ожидать
снижения роли локальных, местных факторов размещения производства. Однако на практике эта роль
возрастает. Устойчивые конкурентные преимущества
в глобальной экономике часто носят локальный характер, связаны с пространственной концентрацией
промышленного производства, высокоспециализированной профессиональной рабочей силы, знаний,
институтов, конкурентов, сопутствующих производств
и эффективных потребителей. Географическая, культурная и институциональная близость ведет к более
тесному сотрудничеству, лучшей информированности,
доступу к специфическим факторам производства и
другим преимуществам, которые находят отражение
в возрастании конкурентоспособности и производительности. По этой причине, нам представляется целесообразным введение в анализ конкурентоспособности фактора месторасположения, что выдвигает на
первый план относительно новое организационное
образование — кластер.
Анализ последних исследований и публикаций. Кластерные модели экономического развития
стали объектами анализа ряда украинских и российских ученых: С. И. Соколенко [1, с. 100 — 116; 2,
с. 70 —78], Я. Б. Олейник [3, с. 45 — 49], В. Н. Осипов, В. И. Захарченко [4], М. В. Слипенчук [5] и др.
Отталкиваясь от исследований данных авторов, мы
попытались проанализировать кластерный подход с
позиций изучения инновационных процессов, обеспечивающих эффективную адаптацию экономической
системы к изменяющимся рыночным условиям. Значительный вклад в исследование инновационных процессов внесли А. И. Амоша [6], В. И. Ляшенко [7],
Л. М. Кузьменко [8], Н. Н. Меркулов [9] и др.
Цель статьи. Исследовать инновационный кластер как подсистему региональной инновационной системы. Обосновать структурную модель инновационного кластера, выбрать оптимальный набор параметров модели, оценить характеристики связности и синергетики.
Изложение основного материала. Историчес-

кие предпосылки для понимания кластера как особого явления в экономике начали формироваться достаточно давно. Исходной точкой можно считать возникновение георгафически локализованных групп компаний и объединений в определенных отраслях. Альфред Маршалл в работе „Принципы экономической
науки” [10] рассматривал особые промышленные регионы и связанные с ними феномены. Маршалл
использовал понятие „локализованная промышленность”, тоесть специализированное производство,
сосредоточенное в определенной местности. Понятие
„кластер” как самостоятельное экономическое понятие появилось относительно недавно. Основой его
возникновения можно считать изучение, анализ и
обобщение информации о деятельности успешных
американских и европейских корпораций.
Автором кластерного подхода является М. Портер. В его работе „Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран” [11] была выдвинута
теория национальной и местной конкурентоспособности, в которой основная роль отводилась кластерам,
но четкого определения им дано не было. Позднее
М. Портер определяет кластер как группу географически соседствующих взаимосвязанных друг с другом организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и дополняющих друг друга [12].
Мировой опыт показывает, что темпы увеличения объемов производства в кластере значительно
выше, чем в среднем по промышленности. Поэтому
кластеры целесообразно рассматривать как точки роста экономики в целом.
Анализ кластерного подхода в настоящей статье
будет проводиться нами с позиции анализа социально-экономической системы, а также с точки зрения
изучения инновационных процессов, обеспечивающих
эффективную адаптацию системы к изменяющимся
внешним условиям. Причем базовой посылкой является то, что стимулами формирования и развития кластеров служат экономические интересы их участников. Все проявления работы кластеров — это результат достижения участниками своих целей.
В настоящий момент в литературе приводится
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несколько классификаций типов кластеров. Например,
в работе Н. Н. Меркулова выделяются кластеры:
1. Географические (региональные).
2. По характеру структурообразующей организации кластера.
3. Межотраслевые.
4. Мегакластеры, образованные сетью кластеров,
относящихся к различным секторам экономики и характеризующихся высокой степенью агрегации [13, с. 84].
Перечень можно продолжить, но приведенная
классификация не является устоявшейся, достаточно
противоречива и требует дополнения и систематизации. Рассматривая кластер с точки зрения системного анализа, можно выделить ключевые аспекты: состав и внутренняя структура элементов, взаимодействие между элементами, внешние связи системы.
В соответствии с системным подходом, нами
предлагается классифицировать кластеры по следующим признакам:
1. Степень однородности (концентрации на
основном бизнесе). Границами классификации по этому признаку являются: отраслевой кластер, то есть
все предприятия имеют сходный главный бизнес; —
межотраслевой кластер, то есть невозможно четко
определить основную сферу деятельности.
2. Степень связности. Границы классификации:
группа взаимодействующих предприятий, составляющая единые технологические цепочки, имеющая
единый орган управления; — группа конкурирующих
между собой компаний.
3. Степень участия центров генерации инноваций.
Границы классификации: кластер формируется на базе
научных центров и университетов — центры генерации инноваций принадлежат отдельным предприятиям — центры генерации инноваций отсутствуют.
4. Степень зрелости: зарождающиеся кластеры;
сформировавшиеся (зрелые) кластеры; кластеры в
стадии распада (кризиса).
5. Степень значимости (масштаб) кластера: региональный, национальный, транснациональный кластер.
Такой набор признаков, по нашему мнению,
является необходимым и достаточным, а предложенные классификации — хорошим инструментом при
анализе кластеров.
Наибольшие успехи показывают кластеры с высокой степенью участия научных центров и университетских комплексов, с высокой долей инновационной
продукции, выпускающие товары с долгосрочными
конкурентными преимуществами за счет использования результатов научных исследований, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров
в своих интересах.
Нам представляется целесообразным дать два
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авторских определения понятия „инновационный кластер”, каждое из которых акцентирует внимание на
одной из важнейших сторон изучаемого явления.
Инновационный кластер (определение 1) — это
кластер, сформированный на базе центров генерации
научных знаний, центров генерации бизнес-идей, центров подготовки высококвалифицированных специалистов (или имеющий их в своем составе); выпускающий продукцию, обладающую долгосрочными конкурентными преимуществами; действующий на перспективных растущих рынках или формирующий новые рынки сбыта.
В то же время, такое определение инновационного кластера сужает системное понятие „инновационный” как способный эффективно приспосабливаться к изменениям внешней среды. Однако оно является рабочим и позволяет поставить задачу не только
точного описания подобного кластера, но и измерения степени его инновационности.
Степень инновационности кластера — это качественная или количественная характеристика, отражающая: степень интеграции в состав кластера центров
генерации научных знаний, центров генерации бизнесидей, центров подготовки высококвалифицированных
специалистов; долю выпуска инновационной и наукоемкой продукции в общем объеме производства;
характеристики рынков сбыта этой продукции.
При дальнейшем анализе кластерного подхода мы
будем, в первую очередь, рассматривать инновационные кластеры, понимая, что именно они являются механизмом инновационного развития экономики Украины.
Инновационный кластер включает в себя всю
инновационную цепочку — от генерации научных знаний и формирования на их основе бизнес-идей до
реализации товарной продукции на традиционных или
новых рынках сбыта. Центры генерации инноваций
того или иного вида имеются в любом кластере, и
потому любой кластер обладает той или иной степенью инновационности.
Мы предлагаем рассматривать инновационный
кластер как подсистему национальной или региональной инновационной системы. Инновационная система (национальная или региональная) является динамичной, развивающейся частью социально-экономической системы. Изменения в инновационной системе стимулируются, в первую очередь, изменениями
требований рынка и направлены на их наиболее полное удовлетворение.
По нашему мнению, инновационная система —
это совокупность:
— элементов системы, отнесенных к трем уровням („основная деятельность”, „обеспечение основной деятельности”, „управление/регулирование”);
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— показателей инновационности каждого из элементов;
— характеристик внутренней структуры элементов инновационной системы;
— взаимовлияний и взаимодействий между элементами при осуществлении деятельности;
— внешних связей инновационной системы.
Нами предлагается следующий условный состав
элементов инновационной системы: „Органы власти
и управления”, „Организации инфраструктуры”, „Образование”, „Фундаментальная наука”, „Прикладная
наука”, „Крупные промышленные предприятия”, „Малые и средние предприятия”. Мы предлагаем интегральную характеристику (потенциал) инновационной
системы определять по формуле (1):

m
S = ∑ Bij ai • Pi ,
i, j =1

(1)

где: Pi — потенциал элемента системы; ai — коэффициент инновационности элемента; Bij — коэффициент влияния элемента на элемент.
Структурная модель позволяет при изучении инновационной системы перейти от ее описания к измерению. И, в первую очередь, появляется возможность
измерять „связность” системы, то есть уровень взаимовлияний элементов.
В соответствии с классическим определением
кластера как группы „географически соседствующих
взаимосвязанных компаний”, введем еще одно ограничение и будем рассматривать инновационный кластер как подсистему региональной инновационной системы (РИС). Главными признаками, позволяющими
идентифицировать систему, являются:
— наличие субъектов, объединенных в более
крупные системные элементы по какому-то признаку
или группе признаков (например, „малый и средний
бизнес”, „образование” и т. п.);
— наличие устойчивых связей и взаимовлияний
между элементами (субъектами, входящими в разные
элементы);
— возможность рассматривать систему как целое при взаимодействии с внешней средой.
Эти же принципы позволяют идентифицировать
кластер в составе системы.
Инновационный кластер (определение 2) как
подсистема рациональной инновационной системы —
это совокупность:
— элементов кластера, имеющих свою внутреннюю структуру („Наука”, „Образование”, „Организации инфраструктуры”, „Крупные предприятия”, „Малый и средний бизнес”);
— взаимосвязей между элементами, выражающихся в финансовых, информационных, материаль-

ных и человеческих потоках, интенсивность которых
выше, чем в системе в целом;
— связей кластера с региональной инновационной системой.
На рис. 1 приведена разработанная нами структура инновационной системы, имеющей в своем составе инновационный кластер. По нашему мнению,
инновационный кластер должен обладать такими характеристиками:
1. В отличие от региональной инновационной
системы, в кластере нецелесообразно разделять уровни „Основная деятельность” и „Обеспечение основной деятельности”. Это связано с тем, что основным
результатом, товаром являются и научные знания, и
научно-технические услуги, и образовательные услуги. В то же время, предприятия выполняют функции
обеспечения образовательного процесса (практика для
студентов) или коммерциализации научных результатов путем создания малых фирм. Об основной или
обеспечивающей деятельности в кластере можно говорить только с точки зрения основных и обеспечивающих бизнес-процессов.
2. В кластер не могут входить органы власти и
управления. Уровень „Управление/регулирование” в
кластере, как правило, отсутствует. Исключение —
жестко централизованный холдинг — только подтверждает это правило. Регулируют деятельность предприятий кластера экономические интересы и выгода, которая не всегда может иметь денежное выражение, но
в конечном итоге всегда базируется на экономических интересах.
3. Кластер является открытой системой. Однако
установление каким-либо предприятием хозяйственных отношений с одним или несколькими организациями кластера не приведет к немедленной интеграции данного предприятия в его среду. Экономическое
взаимодействие должно быть дополнено информационным и человеческим. Эти рассуждения могут показаться необязательными, но процесс формирования
кластера, особенно инновационного, включающего в
себя научные, образовательные, производственные
организации, не является стандартизованным и требует специального исследования. Хотя один вывод можно сделать уже сейчас: кластер нельзя учредить простым приказом, произвольно „приписать” какую-либо
организацию в состав кластера также нельзя.
Для инновационного кластера как подсистемы
инновационной системы можно определить интегральную характеристику (формула (1)), структуру (рис. 2)
и построить структурную модель.
Не вдаваясь пока в природу параметров структурной модели, рассмотрим, что может дать анализ
коэффициентов влияния элемента на элемент. Постро-
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Уровень «Управление/регулирование»:
Органы власти и управления
Инновационный кластер:
Наука;
Образование;
Организации инфраструктуры;
Малые и средние предприятия;
Крупные промышленные предприятия.

Уровень «Обеспечение основной
деятельности»:
Фундаментальная наука;
Образование;
Организации инфраструктуры.

Уровень «Основная деятельность»:
Прикладная наука;
Малые и средние предприятия;
Крупные промышленные предприятия.
Рис. 1. Состав инновационной системы, включающей инновационный кластер
6
=
S
B j = 0,3+1+0,3+0,2+0,1 = 1,9;
∑
—
для
матрицы
б:
им матрицу коэффициентов Вij инновационного клас2, j =1
тера (рис. 3).
Коэффициенты Вij формируются таким образом, что
6
при отсутствии влияния или зависимости они равны нулю, — для матрицы в: S = ∑ B j = 1+1+1+1+1 = 5.
2, j =1
а при абсолютном влиянии или зависимости они равны
2. Синергетический эффект. Интегральная харакединице. Причем не обязательно, чтобы влияние одного
элемента на другой было равно зависимости второго теристика, рассчитанная по формуле (1), нормированэлемента от первого. Практика дает множество приме- ная на сумму инновационных потенциалов элементов,
ров различных уровней взаимовлияния организаций друг интерпретируется как количественная оценка синерна друга. Сложности появляются тогда, когда необходи- гетического взаимодействия элементов кластера по тем
мо оценить взаимодействие элементов кластера или ин- параметрам, по которым происходил анализ взаимоновационной системы, состоящих из большого количе- влияний.
3. Ядро кластера (связующие элементы). Проства организаций, однако эти сложности носят техниведя
анализ
матрицы связности и потенциала элеменческий характер и вполне разрешимы.
тов,
можно
выделить
базовый элемент или элементы
Таким образом, анализируя взамодействие каждой пары элементов, мы получаем модель связей кла- кластера, которые вносят главный вклад в организацию взаимодействий, являются движущей силой систера в целом.
Рассмотрим, что дает анализ предложенной нами стемы.
4. Ядро кластера (центры дохода). Анализ тонмодели кластера, исходя из следующих ее важнейкой структуры взаимосвязей позволяет определить
ших характеристик.
1. Связность кластера. Исходя из значимости организации, которые вносят основной вклад в рекаждого элемента для системы в целом (исключение зультаты работы кластера.
5. Резервы роста. Анализ матрицы связности и
любого из них приводит к изменению качества всей
анализ
тонкой структуры связей позволяет определить
системы), в первом приближении будем считать послабые
места в организации инновационных процестенциалы и коэффициенты инновационности всех элементов равными. Рассчитаем по формуле (1) значе- сов кластера и выработать мероприятия по их устрание S для выбранных примеров (рис. 3), нормируем нению.
Из всего вышесказанного становится очевидным,
полученый результат на значение S для вырожденной
системы с отсутствием связей. Мы получим при i = 2: что важнейшим является вопрос о выборе параметров оценки: потенциала, коэффициентов инновацион6
ности и взаимовлияний. Эти параметры, определяюS
B
=
∑
— для матрицы а:
j = 0+1+0+0+0 = 1;
2, j =1
щие характеристики структурной модели инноваци-
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Образование

Наука

Крупные предприятия
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а — вырожденная система, отсутствие связей;
б — модельный пример;
в — вырожденная система со слившимися элементами.

Рис. 3. Матрица коэффициентов взаимодействия инновационного кластера

онной системы и инновационного кластера, должны
быть индикаторами самого высокого уровня обобщения. Их выбор должен быть согласован с подходами
индикативного планирования социально-экономического развития, а также учитывать цели, задачи и механизмы формирования инновационной экономики.
Анализ данных, которые предприятия и организации представляют в ведомственной отчетности, статистических формах, бухгалтерских балансах, показал,
что предпочтительным является расчет параметров
структурной модели по экономическим показателям.
Однако данных существующей официальной отчетности недостаточно для построения качественной модели. Для обоснования оптимального выбора параметров, использовались результаты регионального экспе-

римента по совершенствованию статистического наблюдения результатов инновационной деятельности
предприятий Одесской области за 2003 — 2010 гг. и
результаты оценки учебно-научно-инновационного комплекса Одесского национального политехнического
университета как инновационного кластера.
Потенциалы элементов инновационного кластера нами предлагаются следующие: Рп крупных предприятий — годовой объем производства (продукция
и услуги) крупных предприятий; Рф малых и средних
предприятий — годовой объем производства (продукция и услуги) малых и средних предприятий; Рн научных учреждений и организаций — годовой объем
финансирования научных учреждений и организаций
из различных источников; Ро образовательных учреж-
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дений и организаций — годовой объем финансирования образовательных учреждений и организаций из
разлиных источников.
Коэффициенты инновационности элементов мы
предлагаем определить так: aп крупных предприятий
— доля инновационной и наукоемкой продукции и
услуг в общем объеме производства крупных предприятий; аф малых и средних предприятий — доля
инновационной и наукоемкой продукции и услуг в
общем объеме производства данных предприятий; ан
научных учреждений и организаций — доля научнотехнической продукции и услуг инновационного характера в годовом объеме финансирования научных
учреждений и организаций из различных источников;
аи организаций (элементов) инфраструктуры — доля
оплаты услуг этих организаций для производящего
сектора инновационной системы в годовом объеме
финансирования данных организаций из различных
источников; ао образовательных учреждений и организаций — доля услуг этих учреждений на подготовку кадров для производящего сектора инновационной системы, образовательных услуг инновационного характера, — в годовом объеме финансирования
этих учреждений из различных источников.
Такое определение потенциалов и коэффициентов инновационности является наглядным, логичным
и измеряемым.
Коэффициенты влияния элемента на элемент мы
также предлагаем рассчитывать на основе экономических показателей. Для оценки влияния крупных
предприятий на остальные элементы инновационного
кластера мы предлагаем рассчитывать следующие
коэффициенты: Bпи — коэффициент влияния промышленности на организации инфраструктуры — определяется как доля заказов от крупных промышленных
предприятий в общем объеме работ организаций инфраструктуры; Bпо — коэффициент влияния промышленности на образование — определяется как доля
заказов от крупных промышленных предприятий на
подготовку специалистов и помощи в оборудовании
учебных аудиторий, учебных заведений, — в общем
объеме финансирования образования из различных
источников; Bпн — коэффициент влияния промышленности на науку — определяется как доля заказов от
крупных промышленных предприятий в общем объеме финансирования науки из различных источников;
Bпф — коэффициент влияния промышленности на малый и средний бизнес — определяется как доля заказов от крупных промышленных предприятий в общем
объеме производства малых и средних предприятий.
Для оценки зависимости крупных предприятий от
остальных элементов инновационного кластера мы
предлагаем рассчитывать следующие коэффициенты:
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

Bип — коэффициент зависимости промышленности от
организаций инфрастуктуры — определяется как доля
заказов предприятий, полученных с помощью организаций инфраструктуры, в общем объеме производства
крупных промышленных предприятий; Bоп — коэффициент зависимости промышленности от образования —
определяется как доля специалистов промышленности, подготовленных учреждениями и организациями
образования, входящими в кластер; Bнп — коэффициент зависимости промышленности от науки — определяется как доля наукоемкой и инновационной продукции, выпускаемой на основе разработок научных организаций, входящих в кластер; Bфп — коэффициент зависимости промышленности от малого и среднего бизнеса — определяется как доля заказов от малых и средних предприятий в общем объеме производства крупных промышленных предприятий.
Подобным образом рассчитываются коэффициенты взаимодействия между другими элементами
инновационного кластера.
Результаты апробации изложенного подхода к
построению и анализу структурной модели инновационного кластера докладывались на научных конференциях.
Выводы. Инновационный кластер является подсистемой инновационной системы. Для него целесообразно: построить структурную модель; на основе
экономических показателей определить параметры
оценки этой модели (потенциал, коэффициенты инновационности и взаимовлияний); рассчитать связность
кластера; дать количественную оценку синергетического эффекта. Перспективой для дальнейших исследований является определение оптимальных наборов
параметров структурных моделей в зависимости от
типа кластера.
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Ніколаєв Ю. О., Жук Л. А. Структурна модель інноваційного кластеру
Кластерний підхід аналізується з позицій вивчен-

ня інноваційних процесів, які забезпечують ефективну адаптацію економічної системи до ринкових умов,
що змінюються. Пропонується класифікація кластерів.
Упроваджується визначення інноваційного кластеру як
підсистеми регіональної інноваційної системи. Обґрунтовується структурна модель інноваційного кластеру,
здійснюється вибір оптимального набору параметрів
моделі, оцінюються характеристики зв’язності та синергетики.
Ключові слова: кластер, інновація, регіон, система, модель, синергетичний ефект.
Николаев Ю. О., Жук Л. А. Структурная
модель инновационного кластера
Кластерный подход анализируется с позиций изучения инновационных процессов, обеспечивающих
эффективную адаптацию экономической системы к изменяющимся рыночным условиям. Предлагается классификация кластеров. Вводится определение инновационного кластера как подсистемы региональной инновационной системы. Обосновывается структурная
модель инновационного кластера, осуществляется выбор оптимального набора параметров модели, оцениваются характеристики связности и синергетики.
Ключевые слова: кластер, инновация, регион,
система, модель, синергетический эффект.
Nikolayev Yu. О., Zhuk L. А. The structural
model of innovative clusters
The cluster approach is analyzed from the
perspective of studying innovation processes that provide
effective adaptation of economic system to changing
market conditions. Classification of clusters is offered.
Definition of innovative cluster, as subsystem of the
regional innovative system, is given. The structural model
of innovative clusters, a choice of optimal parameters
for the model is substantiated, and characteristics of
coherence and synergetic effect are estimated.
Key words: cluster, innovation, region, system,
model, synergetic effect.
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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ УТВОРЕНЬ ЯК ОБ’ЄКТІВ
УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В АПК
Постановка проблеми. Комплексне багаторівневе управління з орієнтацією на стратегічне планування зміцнює підґрунтя сталого розвитку підприємств
у сучасному економічному середовищі. Власне на базі
такого менеджменту підприємства мають можливість
враховувати поточні та перспективні чинники ведення
бізнесу, приймати рішення щодо оптимізації бізнеспроцесів, адекватно вирішувати організаційні суперечності тощо.
Логістична складова в управлінській діяльності є
одним із важливих напрямків забезпечення конкурентоспроможності в підприємницькій діяльності. Ефективність логістичних рішень розглядається поруч з ефективністю господарської діяльності взагалі. Сьогодні в
галузі управління бізнесом намагаються розширити
сфери застосування логістичних підходів. В економіках багатьох країн різні логістичні мережі та ланцюги
формуються на інноваційних засадах.
Сучасні дослідження логістики, як економічної
науки, здійснюються в різних напрямках. Аналітична,
технологічна (інформаційна), маркетингова та інтегрована парадигми є основними підходами до логістики як теоретично-прикладної галузі наукового пошуку. При цьому не втрачає актуальності поглиблення
дослідження категорійного апарату, видової різноманітності та структурно-ієрархічної побудови багатьох
об’єктів логістичного управління. Певною мірою це
стосується й логістики агропромислового комплексу, яка має власні галузеві особливості.
Аналіз останніх досліджень. Значна увага
вітчизняних та іноземних науковців зосереджена на опрацюванні теоретично-концептуальних аспектів загальнологістичної діяльності організацій. Цим проблемам
присвячені праці В. Г. Алькеми, Д. Бауерсокса,
А. М. Гаджинського, В. Л. Дикань, Д. Клоса,
Є. В. Крикавського, Р. Р. Ларіної, М. А. Окландера,
В. І. Сергеєва, В. В. Смиричинського, В. М. Стаханова, А. М. Роднікова та ін [1 — 7].
В окремих публікаціях з логістики автори використовують таке поняття як „логістичне утворення”. При цьому деякі науковці використовують цю
категорію, не розкриваючи її змістовного навантаження, інші — пропонують вживати її в якості узагальненого чи термінологічного позначення певних
об’єктів логістики.
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Зокрема, такі вчені як Л. М. Гурч, А. Г. Кальченко, В. М. Кислий, О. М. Тридід та інші, як логістичні
утворення, розглядають логістичні канали та ланцюги.
Окремі дослідники до цієї категорії відносять логістичні
центри, логістичну інфраструктуру, логістичні інтеграції,
логістичні інформаційні системи тощо [8 — 11].
У наукових працях В. Г. Алькеми зустрічається
поглиблине дослідження загальної ієрархії і класифікації логістичних утворень, а також їх сутності переважно на мікрологістичному рівні [1, 12].
Разом з тим багато питань, що пов’язані із визначенням сутності та класифікації логістичних утворень розкриваються за допомогою різних підходів і є
недостатньо опрацьованими, або дискусійними. Це ж
стосується й особливостей логістичних формуваннь
у сфері АПК. Тому існує об’єктивна необхідність подальшого поглиблення досліджень для вирішення цих
наукових проблем.
Мета статті. Основною метою стало дослідження загального змістовного навантаження та видової
різноманітності сучасних логістичних утворень, а також їхніх особливостей у системі аграрного підприємництва.
Результати. У загальному розумінні, термін
„утворення” — це виникнення чогось в результаті
людської діяльності [13, с. 779].
Зокрема до логістичних утворень відносять різні
об’єкти в бізнесі, які мають логістичну природу створення (походження) — логістичні канали, ланцюги,
центри, інтеграції тощо. [8, с. 86 — 87; 9, с. 21; 10,
с. 36 — 38].
Крім того логістичні утворення ідентифікуються,
як спеціалізовані суб’єкти, на різних ієрархічних
рівнях (рис. 1).
У якості логістичних утворень на мікрологістичному рівні розглядають суб’єкти господарської діяльності або декілька функціонально, інституційно, територіально або інтеграційно об’єднаних логістичними потоками суб’єктів, які мають потенціал розвитку та задіяні в процесах просування цінності для споживача, функціонуючи на засадах сучасної концепції
логістики [12].
Поняття „утворення” в теорії логістики має своє
місце й може використовуватися як відносно окремих логістичних систем, так і узагальненої ідентифі-
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Мікрологістичні утворення

Функціональні логістичні утворення

Джерело: [12]

Рис. 1. Ієрархічні рівні логістичних утворень

кації суб’єктів, які спеціалізуються на здійсненні певних логістичних функцій на різних ієрархічних рівнях.
Зокрема організація як суб’єкт певного виду діяльності — це обов’язково утворення, тоді як утворення
— це не лише організація. Але для уникнення суперечностей та протиставлень потрібно уточнити поняття „логістичне утворення” не лише на рівні суб’єкту
господарської діяльності, а й в загальному розумінні.
На наш погляд, логістичне утворення (у загальному розумінні) — це утворення, що має логістичну
природу виникнення (походження). Логістичне утворення (у загальному розумінні) — це також спеціалізоване утворення, що орієнтоване на здійснення конкретної логістичної функції, абож утворення, де логістична система є основною, а не забезпечуючою (допоміжною).
Відповідно тоді логістичними утвореннями є і
логістичні провайдери, і регіональні логістичні кластери, а також логістичні мережі, центри, ланцюги, канали тощо.
Логістичний провайдер — це компанія, яка виконує частину або весь комплекс логістики для свого
клієнта. До чотирьох основних логістичних функцій

належить: транспортування, складування та вантажопереробка, оброблення замовлень, управління запасами. Послуги логістичних провайдерів спрямовані
на загальне управління транспортуванням і зберіганням вантажів. Галузь роботи логістичних провайдерів
називають контрактною логістикою. Контрактна логістика — це підхід у бізнесовій логістиці, який передбачає, замість самостійного виконання логістичних
функцій, передачу цих функцій зовнішній організації,
логістичному провайдеру [14].
У той же час до логістичних утворень не можуть
бути віднесені ті утворення, у яких логістична система
є не основною, а забезпечуючою (допоміжною). Це
стосується підприємств, які самостійно формують такі
логістичні процеси як постачання, зберігання, збут,
переробка, утилізація відходів тощо. Їх найчастіше
ідентифікують як виробничі утворення. Відповідно банк
є фінансовим утворенням, а рекламне агентство —
маркетинговим і т. ін.
Поняття „логістичне утворення”, якщо мова йде
про суб’єкт господарської діяльності, як правило, є
ширшим за поняття „логістична система”.
На думку В. Г. Алькеми, принциповою відмінністю
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Джерело: власна розробка

Рис. 2. Класифікація логістичних утворень за ознакою відношення до організації будь-якого ієрархічного рівня

логістичного утворення від логістичної системи є наявність всіх необхідних для функціонування й розвитку підсистем економічної системи суб’єкта господарської діяльності. Логістична система є об’єктом управління, а логістичне утворення суб’єктом [12].
Погоджуючись із зазначеною принциповою
відмінністю в спеціалізованому логістичному формуванні, уважаємо, що логістичне утворення не є
суб’єктом управління. Воно, як і логістична система,
є об’єктом управління, оскільки суб’єктом у менеджменті виступає посадова особа або (колегіальний) колективний орган. Певною мірою логістичну систему
тут варто роглядати як підоб’єкт управління в логістичному утворенні.
Але у виробничих організаціях, які самостійно формують процеси постачання, складування, управління
виробництвом, транспортування, переробки, збуту тощо,
логістичні системи можуть співпадати із понятям „логістичне утворення”. З одного боку, будь-яке логістичне
утворення існує у формі логістичної системи, з іншого,
— логістична система є одним із утворень, що має
логістичну природу виникнення (створення).
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Тому доцільно поглиблювати класифікацію
логістичних утворень за ознакою відношення до організації будь-якого ієрархічного рівня й додатково виокремлювати такі їх види як організаційні, внутрішньоорганізаційні, міжорганізаційні та змішані (рис. 2).
Отже, принципова відмінність між поняттями „логістична система” та „логістичне утворення” може зустрічатися лише в організаційних логістичних утвореннях, коли логістична система є складовою економічної
системи спеціалізованого логістичного формування.
Агропромисловий комплекс України є міжгалузевим утворенням, що включає сільське господарство
та інші супутні галузі економіки. У сфері аграрного
бізнесу логістичні утворення також підлягають аналогічній класифікації (рис. 3).
АПК являє собою сукупність різних логістичних
систем, які функціонують на окремих етапах ланцюга
формування цінності аграрної продукції (логістичного ланцюга).
У сучасних дослідженнях з логістичного управління зустрічаємо дуже багато визначень поняття „логістична система”. Одним із найцитованіших є пояс-
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Рис. 3. Види логістичних утворень в АПК за ознакою відношення до організації будь-якого ієрархічного рівня

нення змісту цієї категорії російським вченим
В. І. Сергеєвим: „З позицій бізнесу „Логістична система — це складна організаційно завершена (структурована) економічна система, яка складається із взаємопов’язаних в єдиному процесі управління матеріальними і супутніми їм потоками елементів-ланок, сукупність яких, межі і задачі функціонування об’єднані
внутрішніми цілями організації бізнесу і (або) зовнішніми цілями” [4, с. 52].
Згідно з визначенням проф. М. А. Окландера „Логістична система — це організаційно-управлінський механізм, що пов’язаний із досягненням потрібного рівня
інтеграції логістичних функцій за рахунок організаційних перетворень у структурі управління (підрозділ логістики) та впровадженням управлінських процедур (операційних систем), основою яких є планування постачання, підтримки виробництва і фізичного розподілу як
єдиного матеріального потоку” [3].
Згідно з термінологічним словником А. М. Роднікова „Логістична система — це адаптивна система
зі зворотним зв’язком, що виконує ті чи інші логістичні функції і логістичні операції та, як правило, складається з декількох підсистем, а також має розвинуті
зв’язки із зовнішнім середовищем [7, с. 91]”.
У той же час логістична система включає й сукупність дій учасників логістичного ланцюга
(підприємств-виробників, транспортних, торгівельних

організацій та ін.), які побудовані таким чином, щоб
виконувалися основні завдання логістики [14].
Кожне із цих визначень зі свого боку розкриває
змістовне наповнення поняття „логістична система”.
Але, на наш погляд, сутність цієї категорії необхідно
розглядати скрізь призму ланцюга створення цінності
продукції [15, с. 4 — 6].
Агрологістична система — це економічна система,
що є сукупністю взаємопов’язаних основних і допоміжних логістичних процесів та потоків агробізнесу в ланцюгу створення цінності продукції, роботи чи послуги,
метою здійснення яких є забезпечення задоволення
зовнішніх потреб споживачів і внутрішніх потреб
сільськогосподарського виробництва з необхідною інтенсивністю та оптимальними логістичними витратами.
У межах економічних систем підприємств АПК
інтегруються різні логістичні системи. Суб’єкти господарської діяльності в агробізнесі можуть прагнути до
об’єднання агрологістичних систем у будь-яких 2-х чи
більше напрямках.
Агрологістичні системи формуються як внутрішньоорганізаційні, міжорганізаційні та змішані логістичні утворення, в окремих випадках — у складі
організаційних логістичних утворень. Інтеграція в
аграрному підприємництві здійснюється з метою контролю логістичних ланцюгів через створення для цього різних систем.
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Рис. 4. Основні системи контролю логістичного ланцюга в агробізнесі

Логістичний ланцюг (ланцюг створення цінності
продукції) є множиною ланок логістичної системи, яка
лінійно упорядкована за матеріальними (інформаційними, фінансовими) потоками з метою аналізу або
синтезу певного набору логістичних активностей і
(або) витрат [5, с. 53].
Система контролю логістичного ланцюга (СКЛЛ)
— це організаційне або міжорганізаційне логістичне
утворення, що забезпечує повний або частковий контроль (моніторинг) ланцюга створення вартості продукції.
При цьому контроль логістичного ланцюга в АПК
здійснюється через економічні системи різних організаційних форм (рис. 4).
Міжорганізаційні логістичні утвореннями в АПК
є вертикально інтегрованими й можуть бути корпоративними або договірними.
У корпоративних — послідовні етапи виробництва й розподілу об’єднуються в межах одноосібного
володіння, а в договірних — незалежні організації
об’єднуються через договірні відносини з метою досягнення кращих економічних результатів у спільній
взаємодії порівняно з індивідуальним підходом.
Висновки. У загальному розумінні, логістичним
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

утворенням є те, що має логістичну природу виникнення або походження. Категорія „логістичне утворення” може вживатися і відносно окремих логістичних
систем (ланцюгів, мереж, центрів тощо), і спеціалізованих організаційних формувань (провайдерів, кластерів, платформ тощо). Логістична система в останніх
є основною, а не забезпечуючою чи допоміжною. Такі
утворення не є суб’єктами управління, а як і будь-які
логістичні системи — об’єктами управління.
Доцільно розрізняти логістичні утворення за
ознакою відношення до організації будь-якого ієрархічного рівня й виділяти їхні організаційні, внутрішньоорганізаційні, міжорганізаційні та змішані види. Така
ж класифікація має місце й у сфері АПК. Принципова
відмінність між логістичними системами та утвореннями може існувати лише тоді, коли логістична система виступає складовою економічної системи в організаційному логістичному формуванні. В інших випадках ці поняття можуть співпадати.
У межах економічних систем підприємств АПК
інтегруються різні логістичні системи. Агрологістичні
системи функціонують як складові організаційних
логістичних утворень, так і як окремі міжорганізаційні,
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внутрішньоорганізаційні та змішані логістичні утворення. Логістична інтеграція в аграрному бізнесі з метою
контролю ланцюгів створення вартості продукції
здійснюється за допомогою економічних систем
різних організаційних форм.
Література
1. Алькема В. Г. Система економічної безпеки
логістичних утворень : монографія / В. Г. Алькема. —
К. : Дорадо-Друк, 2011. — 470 с. 2. Гаджинский А. М. Логистика : учебник / А. М. Гаджинский.
— М. : ИТК „Дашков и К”, 2005. — 432 с. 3. Дикань В. Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем [Електронний ресурс] /
В. Л. Дикань, Я. М. Панчишин // Вісник економіки
транспорту і промисловості. — 2009. — № 26. —
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Natural/
Vetp/2009_26/09 dvldpr.pdf. 4. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе : учебник / В. И. Сергеев. — М. :
ИНФРА-М, 2001. — 608 с. 5. Cмиричинський В. В.
Логістичний менеджмент державних закупівель. Теоретико-правовий та методологічний аспект / В. В. Смиричинський. — Тернопіль : Карт-бланш, 2004. — 390 с.
6. Стаханов В. Н. Теоретические основы логистики / В. Н. Стаханов, В. Б. Украинцев. — Ростов н/Д :
Феникс, 2001. — 160 с. 7. Родников А. Н. Логистика : терминолог. слов. / А. Н. Родников. — М. : Экономика, 1995. — 252 с. 8. Гурч Л. М. Логістика :
навч. посіб. / Л. М. Гурч. — К. : ДП „Видавничий дім
„Персонал”, 2008. — 560 с. 9. Кальченко А. Г. Логістика : підручник / А. Г. Кальченко. — К. : КНЕУ,
2003. — 284 с. 10. Кислий В. М. Логістика: теорія та
практика : навч. посіб. / В. М. Кислий, О. А. Біловодська, О. М. Олефіренко, О. М. Смоляник. — К. :
ЦУЛ, 2010. — 360 с. 11. Тридід О. М. Логістика :
навч. посіб. / О. М. Тридід, Г. М. Назаренко,
С. В. Мішина, І. І. Борисенко. — К. : Знання, 2008. —
566 с. 12. Алькема В. Г. Логістичне утворення як
суб’єкт економічної безпеки / В. Г. Алькема // Економічні
науки. Серія „Економіка та менеджмент” : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. — Випуск 7 (26). Частина 4. — Луцьк, 2010
[Електронний ресурс]. — Режим доступу : / http://
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En_em/2010_7_4/
1.pdf. 13. Кунч З. Й. Універсальний словник української мови / З. Й. Кунч. — Тернопіль : Навчальна
книга-Богдан, 2007. — 848 с. 14. Вікіпедія — вільна
енциклопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу : / http://ru.wikipedia. org/Логистика.
15. Сивак Р. Б. Управління ланцюгами створення
цінності продукту: логістичний підхід : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.
08.00.04 „Економіка та управління підприємствами” /

Р. Б. Сивак. — Тернопіль, 2008. — 22 с. 16. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : / http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=436-15. 17. Закон України „Про
сільськогосподарську кооперацію” [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/
cgibin/laws/main. cgi?nreg=469%2F97-%E2%F0
Величко О. П. Сутність і класифікація логістичних утворень як об’єктів управління та їх
особливості в АПК
У статті досліджено зміст та видову різноманітність
логістичних утворень. Подано авторське визначення
сутності логістичних утворень та запропоновано їхню
класифікацію за ознакою відношення до організації.
Уведено поняття „система контролю логістичного ланцюга” та узагальнено види логістичних утворень і систем контролю логістичного ланцюга в АПК.
Ключові слова: логістичне утворення, класифікація, агрологістична система, системи контролю,
логістичний ланцюг, АПК.
Величко А. П. Сущность и классификация
логистических образований как объектов управления и их особенности в АПК
В статье исследованы содержание и видовая разнообразность логистических образований. Приводится авторское определение сущности логистических образований и предложена их классификация по
признаку отношения к организации. Введено понятие
„система контроля логистической цепи” и обобщенны виды логистических образований и систем контроля логистической цепи в АПК.
Ключевые слова: логистические образования,
классификация, агрологистическая система, системы
контроля, логистическая цепь, АПК.
Velichko O. P. Essence and classification of
logistic formations as objects of control and their
peculiarities in the AIC
Contents and type versatility of logistic formations
have been studied in the article. Author’s definition of
essence of logistic formations has been provided and the
classification has been suggested concerning the relation
to the organization. Contents of category “systems of
control over the logistic chain” have been grounded and
types of logistic formations and systems of control over
the logistic chain in AIC have been generalized.
Key words: logistic formation, classification,
agrilogistic system, systems of control, logistic chain, AIC.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Вступ. Розвиток будь-якої галузі знань неминуче пов’язаний і з послідовною зміною (еволюцією)
наукових парадигм, і з революційним виникненням нових концепцій, що мають принципову відмінність від
тих, що існували раніше, які призводять до виникнення нових наукових напрямів. Існує необхідність окрім
обґрунтування основних положень концепції розвитку економічного потенціалу розглянути напрями в економічній науці, які існували та існують зараз, що певною мірою в різний час приділяли увагу, і окремим
складовим потенціалу підприємства, і потенціалу як
системі.
Постановка проблеми. Суть концепції розвитку економічного потенціалу зводиться до виділення в
якості об’єкту економічного потенціалу як системи,
що об’єднує фінансові, виробничі, кадрові, інноваційні
та інформаційні можливості підприємства, і розгляду
самого процесу розвитку економічного потенціалу в
якості необхідної і достатньої умови для збереження й
підтримки довгострокової конкурентоспроможності
підприємства. Разом із трансформацією складу елементів, повинні змінюватися та удосконалюватися методи оцінки економічного потенціалу (чи його основних елементів), оскільки вони, згідно з положеннями
концепції розвитку, подібно до самих цих елементів
також перебувають під впливом еволюційних перетворень в економічних системах.
Результати. Адаптивність процесу розвитку економічного потенціалу виявляє себе передусім у зміні
значущості його елементів на конкретному етапі життєвого циклу організації, що неминуче має відображатися на пріоритетах за допомогою визначення загального стратегічного напряму розвитку підприємства. У результаті, суть управління розвитком економічного потенціалу підприємства зводиться до реалізації його основної мети, яка формулюється, як раціональне управління наявними можливостями для забезпечення довгострокового стабільного росту. При
цьому кількісним критерієм мети розвитку економічного потенціалу підприємства постає рівень його конкурентного статусу, що враховує порівняльну конкурентоспроможність елементів економічного потенціалу підприємства в умовах зовнішнього оточення.
Таким чином, концепція розвитку покликана вирішувати завдання підвищення конкурентоспроможЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ності в довгостроковій перспективі на основі планомірного стратегічного розвитку, і окремих елементів,
і всієї сукупності, що визначає економічний потенціал
підприємства, та за адаптованості до зовнішніх умов
процес розвитку підприємства. Теоретичним базисом
для формування концепції розвитку економічного потенціалу підприємства послугувало виявлення поелементних положень, що стосуються проблем оцінки,
управління й розвитку економічного потенціалу (окремих його складових) у межах теорії систем, командно-адміністративної системи, основних шкіл менеджменту й провідних концепцій, таких як неокласична,
еволюційна, теорія хаосу.
Базовою основою формування концепції розвитку економічного потенціалу підприємства, з великою
часткою вірогідності, постають як управлінські школи (напрями), сформовані з початку минулого століття і функціонуючі в різних інтерпретаціях нині, і концепції та школи, що трактують окремі макроекономічні
тенденції.
Наукове управління (1885 — 1920 рр.) представляли Ф. Тейлор, Генрі Гант, Френк і Ліліан Гілберти.
Принципи школи наукового управління: принцип вертикального розподілу праці (за менеджером закріплена функція планування, за працівником — функція
виконання); принцип виміру праці (за допомогою спостережень, логіки й аналізу адміністрація може удосконалити багато операцій ручної праці, домагаючись
їхнього ефективнішого виконання).
Концепція наукового управління стала перехідним
етапом до визнання управління як самостійної сфери
наукового дослідження (таблиця 1). Школа наукового
управління мала різкий контраст з підходами, що
раніше склалися, за яких адміністрація мала пасивне
ставлення до виробничого процесу, надаючи право робітникам самостійно обирати методи роботи, планувати свою діяльність, вибирати інструменти, і нести цілковиту відповідальність за виконання загального плану
[1, 2]. Організаційно-технологічний підхід у межах
школи наукового менеджменту отримав розвиток у
працях Г. Ганта, Гілбертів, Г. Емерсона, Г. Форда. Згідно
Ганта „основні відмінності між найкращою сьогоднішньою і колишніми системами полягають в способах
планування і розподілу завдань, а також способах розподілу заохочень за їх виконання” [4].
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Таблиця 1
Цільова орієнтація управління в концептуальному й періодичному аспектах
Період
Перший (кінець
XIX ст. –
20-і рр. XX ст.)

Школи
(концепції)
менеджменту
Наукове
управління

Фази
менеджменту

Цілі і завдання управління, ступінь уваги розвитку потенціалу

Оперативне пла- Формування свідомості ринку, контроль за бюджетом підприємснування, наукова тва, запобігання збоям виробництва, функціонування на основі
організація
інструкцій, стандартів управління. Увага до оптимізації виробничих процесів, відсутність комплексного підходу до розвитку потенціалу, але увага до потенціалу трудового, збільшення фінансової
стійкості
Другий
Адміністратив- Наукова органі- Діяльність організації в широкій перспективі, а управління – скла(20-і – 50-і рр.)
не управління
зація праці, удо- дний, детермінований процес. Підвищений інтерес до розвитку
організації, трудових ресурсів. У той же час жорстке розмежувансконалення
ня понять керівник – підлеглий. Відсутність системи мотивації й
управління
сумісності інтересів працюючого з цілями організації
Третій
Поведінковий,
Довгострокове
Ухвалення рішень на основі екстраполяції, постановка завдань
(30 – 60 - і рр.
кількісний
внутрішньоперед виконавцем, економічне обґрунтування й використання кіXX ст.)
фірмове плану- лькісних вимірів рішень, що приймаються; управління, що базування
ється на довгостроковому й поточному плануванні; використання
факторного аналізу, логіки, орієнтація на майбутнє, спираючись
на минулий досвід. Значний інтерес до проблем нарощування потенціалу за допомогою розвитоку виробничої бази
Четвертий
Процесний,
Стратегічне
Розробка стратегічних планів як безперервний процес взаємозв'я(60-і рр. XX ст. і системний,
планування
заних дій – функцій управління і єднальних процесів; розгляд ордо теперішнього період
управ- (70 - і рр.)
ганізації, як системи, що складається з взаємодіючих елементів,
часу)
лінських рішень
які складають цілісне утворення, з новими властивостями, відсутніми в її елементів; планування з урахуванням чинників зовнішнього середовища; аналіз ринку для визначення конкурентоспроможної продукції. Розвиток науково-технічного потенціалу, упровадження перспективних технологій, формування довгострокових
планів стратегічного розвитку
П'ятий
Ситуаційний
Стратегічний
Стратегічне планування й управління на основі вибору стратегіч(80-і рр. XX ст.)
менеджмент
них альтернатив з урахуванням зовнішніх обставин і зміцнення
власних конкурентних переваг; план, як механізм адаптації до
змін у зовнішньому середовищі. Формування напрямів розвитку й
підвищення конкурентоспроможності підприємства. Максимальне
використання можливостей підприємства. Ситуаційна оцінка потенціалу підприємства. Активне впровадження інформаційних
систем
Шостий
Комплексний
Інтеркультурний Проблеми культури організації та інноваційного менеджменту, а з
(80-і, 90-і рр. і
менеджмент.
90-х рр. – центр уваги займає дослідження лідерства, стиль страдо тепер. часу)
Стратегічне
тегічного управління, а також напрям розвитку економічного поуправління
тенціалу. Етично спрямовані стратегії (персоніфіковані, соціальрозвитком
но-гармонійні, привілейовані, обмежувальні)

На сучасному етапі розвитку практики управління принципи, сформульовані школою наукового
управління, безумовно, залишаться актуальними,
оскільки досі сприяють підвищенню продуктивності
й ефективності організацій. Школа наукового управління обґрунтувала необхідність управління працею з
метою підвищення його продуктивності, сформулювала принципи і методи наукової організації праці й
поставила завдання ефективної мотивації праці.
На наш погляд, саме школа наукового управління поволі підняла цілий спектр питань, пов’язаних з
ефективним використанням трудового потенціалу робітників, а також виробничого потенціалу через вдос-

коналення системи організації, планування і трудового процесу.
У той же час, ця школа, послугувавши основою
для формування нових концепцій, мала цілий ряд недоліків. Так, неможливо було вирішити всі проблеми
менеджменту за допомогою матеріального заохочення й
жорстко спланованих менеджерами меж дій для робітників. Пропонована система не зацікавлювала робітників
засвоювати, змінювати й удосконалювати процес своєї
праці, та вона й не передбачала такої можливості.
Класичну або адміністративну школу в управлінні
(1920 — 1950) представляли А. Файоль, JI. Урвік,
Д. Муні. Створена А. Файолем „теорія адміністрації” по-
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика діючих концепцій управління на стику 20-го й 21 ст.
Концепція теорії управління
Неокласична

Основні положення
Раціональна поведінка господарюючих суб’єктів у конкретних
зовнішніх та внутрішніх умовах. Формально враховує відсутність
точної й повної інформації про зовнішнє середовище і про можливості
підприємства.
Еволюційна
Зовнішнє середовище підприємства в цілому, і окремі сфери його
діяльності зазнають природної еволюції. Поєднання зовнішніх та
внутрішніх чинників визначається логікою еволюційного розвитку
макроекономіки, життєвого циклу окремих галузей і підприємства.
Теорія хаосу (синергетика)
В основі еволюційних процесів лежить властивість складних систем
мимоволі упорядковувати внутрішню структуру через посилення
самоорганізації. Здатність системи моделювати зовнішнє середовище
через власну ієрархічну організацію.
Еволюція практичних організаційних В основі ефективного управління підприємством – компроміс між
систем
вимогами організаційної гнучкості й економії на масштабах за рахунок
об’єднання однорідних видів діяльності і ресурсів. Еволюційний
розвиток підприємств на тлі диференціації, що посилюється.

служила чіткому розподілу управління й виконання.
Зокрема адміністративна школа зайнялася безпосередньо питаннями вдосконалення управління. Наукове
управління чітко розділило менеджмент і виконання. Передбачення (планування) і організація розглядається в
цьому процесі як засадничі функції. Першим завданням класичної школи була розробка раціональної системи управління організацією. Вона пов’язувала традиційні функції (фінанси, виробництво й маркетинг) з
вказаними вище і шукала можливості доцільного
поділу організації на підрозділи або робочі групи. Друге завдання школи — побудова структури організації і
управління працівниками: людина повинна отримувати
розпорядження лише від одного керівника й послуговуватися лише йому. Була також обґрунтована необхідність бюрократичної моделі як важливого елементу
управління складними організаційними структурами.
Навіть з позиції сьогоднішнього дня, сучасний
раціональний підприємницький капіталізм потребує
формальних правил управління. Будучи за всіма характеристиками бюрократичною моделлю організації
управління, класична школа пішла шляхом посилення управлінських рамок по відношенню до персоналу. Визнаючи значення людського чинника, класична
школа не піклувалася про поєднання інтересів працівників з метою організації, у той же час удосконалюючи й розвиваючи потенціал загального управління
організацією.
Школа людських стосунків 1930 — 1950 рр.
(Г. Мюнстерберг, М. Фоллетт, Р. Лайкерт, Е. Мейо,
А. Маслоу). Так звана неокласична школа виникла
внаслідок того, що класична школа недостатньо приділяла увагу людському чиннику, як основному елеЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

менту організації. Таким чином, виникнення школи було
зобов’язане назрілій у той час необхідності пошуку нових ефективних форм управління з чітко вираженим
соціально-психологічним нахилом (таблиця 2).
Починаючи з 50-х рр. „людські взаємини” отримали продовження в поведінкових науках. Дуглас
Мак-Грегор [2] висунув концепцію, яку можна звести до наступного: „ефективність системи мотивації
людської діяльності залежить від того, наскільки умови виробництва відповідають людській природі”.
Другий великий представник поведінкових наук
Фредерік Герцберг виступив із концепцією „збагачення праці” [4]. Основна думка концепції: можна й
необхідно використовувати потребу особи у творчому самовираженні в якості основного стимулу до
праці. Шлях до цього — передача робітникові певною мірою, у вигляді частини контрольно-управлінських функцій.
Таким чином, школа поведінкових наук зосередилася на міжособових стосунках. Основною метою
цієї школи було підвищення ефективності організації
за рахунок правильної поведінки її людських ресурсів.
Головний постулат: правильне застосування науки про
поведінку завжди сприятиме підвищенню ефективності, і окремого працівника, і організації в цілому.
Поведінковий підхід охопив усю сферу управління в
60-і рр.
Безперечний той факт, що школа людських стосунків і поведінкові науки вперше зробили спробу виробити підходи раціонального поєднання трудового та
виробничого потенціалу підприємства, при цьому
віддаючи пріоритет кадрам.
Кількісний підхід (1950 — до теперішнього часу),
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що спирається на економіко-математичні методи, дозволив досягненням математики, статистики, цілого
ряду інженерних наук внести значний внесок у теорію
управління. Можна сказати, що це була перша спроба
використання науково-технічного потенціалу стосовно управління. Особливістю цього підходу до управління полягає в дослідженні символів, моделей і
кількісних значень з метою оптимізації виробничих
процесів. Недоліком подібного підходу, на наш погляд,
можна вважати те, що він припускав використання
досягнень технічного потенціалу у відриві від кадрового. Про це також висловлювався і В.І. Бовикін:
„кількісні методи виявляються низькоефективними і
даремними, якщо працівники організації не зацікавлені в їх впровадженні” [1, с. 225].
Дещо відособлено серед наукових напрямів і
концепцій, що розглядається автором, стоїть командно-адміністративне управління, яке є найбільш яскравим прикладом некерованості й непередбачуваності
поведінки неформального соціального середовища
через організаційно-технічні відносини між працівниками й адміністрацією.
Не можна говорити про те, що командно-адміністративна система була абсолютно ізольована від досягнень інших шкіл, такі провідні автори, що працювали в цьому напрямі П. М. Керженцев, Д. М. Гвішиані, Г. Х. Попов, А. Г. Аганбегян, Ю. П. Васильєв,
А. І. Анчишкін були також і перетворювачами ідей тейлоризму. З другої половини XX ст. в менеджменті
склалися й отримали велике поширення такі підходи
до управління, як процесний (з кінця 50-х рр.), системний (з середини 70-х рр.) і ситуаційний (80-і рр.).
При процесному підході управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес дії
на організацію. Менеджер зобов’язаний послідовно
виконувати такі функції, як планування, організація,
мотивація і контроль, які самі є процесами. До
постійних управлінських процесів можна також віднести управління персоналом, підтримка лідерства в колективі, оцінка зовнішнього і внутрішнього середовища організації тощо.
Системний підхід розглядає всі процеси та явища у вигляді певних цілісних систем, що мають нові
якості та функції, не властиві складовим її елементам.
У вигляді систем можна розглядати всі об’єкти неживої, живої й соціально організованої матерії (атоми,
організми, підприємство тощо). Усі системи мають
стійку внутрішню структуру й складаються з взаємозв’язаних елементів (підсистем), що мають специфічні
функції. Нині системний підхід можна вважати універсальною методологією менеджменту, суть якої —
формування образу мислення, що розглядає в єдності
усі явища зовнішнього й внутрішнього середовища.

Цей метод отримав широке поширення в сучасній
теорії і практиці менеджменту. Суть системного підходу до управління — уявне охоплення усіх явищ як
єдине ціле, їх об’єктивна оцінка, забезпечення розвитку
усієї системи з урахуванням внутрішніх змінних (мета,
структура організації, персонал, техніка, технологія),
передбачення позитивних і негативних наслідків управлінських рішень, що приймаються.
Ситуаційний, або кейсовий підхід до управління,
так само, як і системний, є швидше способом мислення, ніж набором конкретних дій. Метод був розроблений у Гарвардській школі бізнесу (США) й пропонує майбутнім менеджерам швидко вирішувати проблеми в конкретній ситуації. Ситуаційний підхід, як
різновид наукового методу, спрямований на вироблення в людини ситуативного мислення (наближеного до практики) і безпосереднє впровадження отриманих теоретичних знань в аналізі реальних процесів.
Ситуаційний підхід вимагає ухвалення оптимального рішення, залежного від співвідношення наявних
чинників. Якщо процесний і системний підходи
доцільніше застосовувати за спокійних обставин і в процесі планомірної діяльності менеджера, то ситуаційний
підхід частіше використовують в нестандартних і непередбачених ситуаціях. Саме в такі моменти, коли за 1-2
хвилини необхідно правильно оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення, тобто реалізувати потенціал менеджера й виявити особливі якості: твердість, гнучкість
мислення, ерудиція, дар передбачення.
На рубежі 20-го і 21-го ст. у розвитку менеджменту можна побачити дві тенденції, а саме: деяке повернення до минулого — усвідомлення значення матеріальної, технічної бази сучасного виробництва й послуг. Це викликано посиленням впливу технічного
прогресу на досягнення цілей організації, ролі продуктивності та якості продукції для перемоги в конкуруючій боротьбі; посилення уваги до організаційної
культури, а також до різних форм демократизації,
участі звичайних працівників у прибутках та здійсненні
управлінських функцій. Це, знову-таки, може свідчити про форми максимально ефективного використання й розвитку кадрового потенціалу, пошуку й створенню найбільш прийнятних для реалізації цієї мети
форм мотивації.
У контексті з попередніми дослідженнями, слід
робити припущення, що розвиток науки управління на
збіжжі віків базується і на класичних постулатах, і на
нових концепціях, більшість з яких носять суто приватний і прикладний характер. На нашу думку, це можна
пояснити тим, що навіть найдосконаліша теорія не в
змозі пояснити, описати й запропонувати стандартний
спектр рішень стосовно будь-якого процесу або явища
в будь-якій організації. Проте цілий ряд наукових на-
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прямів може послугувати основою для формування теоретичних досліджень в конкретній галузі.
У таблиці 2 подано порівняльну характеристику
основних концепцій управління, поза сумнівом актуальних і зараз. Так, наукова парадигма, що панувала
у світовій економічній науці аж до теперішнього часу,
сформована під впливом економістів-класиків
А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. Ст. Мілля, А. Маршала,
Л. Вальраса. Безумовно, розвиток економічного потенціалу підприємства цілком може поєднуватися з неокласичними принципами, проте, неокласична модель
допускає, що „господарюючому суб’єктові точно відомо, які виробничі можливості він має в розпорядженні,
і поведінка його є результатом раціонального вибору
з безлічі відомих йому можливостей” [1].
Висновки. Сучасні неокласичні моделі лише формально враховують і неповноту інформації про довкілля, і невизначеність потенційних виробничих можливостей підприємства. У наш час це є непереборним протиріччям, оскільки саме дослідження питань, пов’язаних з можливостями виробництва, персоналу, інформації, є найбільш значущими. Таким чином, якщо в
межах неокласичної теорії й існував певний аналіз потенціалу підприємства, то він торкався, швидше за все,
вивчення ресурсів підприємства з розробкою напрямів
їхнього раціонального застосування, і, частково, оцінкою виробничих можливостей.
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Васильківський Д. М. Формування концепції
розвитку економічного потенціалу підприємства
У статті розглянуто концепції розвитку економічного потенціалу підприємства. Виділено основні школи менеджменту й завдання управління згідно з відповідними концепціями. Здійснено порівняльну характеристику діючих концепцій та їх значення для формування економічного потенціалу підприємства.
Ключові слова: економічний потенціал, концепції
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В статье рассмотрены концепции развития экономического потенциала предприятия. Выделены основные школы менеджмента и задачи управления согласно соответствующих концепций. Осуществлена
сравнительная характеристика действующих концепций и их значение для формирования экономического
потенциала предприятия.
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ОПТИМАЛЬНА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА
ТА ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ
Сучасне виробництво орієнтоване не лише на
економічні результати (максимум прибутку, мінімум
витрат ресурсів), але й на екологічні результати
(мінімізація забруднення навколишнього середовища
тощо). Тому під час модернізації підприємства необхідно враховувати поряд з економічною складовою також екологічну складову. Це призводить до необхідності розгляду еколого-економічного балансу для
підприємства на основі моделі Леонтьєва-Форда „витрати — випуск” [1, с. 21]:

x1 = A11 x1 + A12 x 2 + y1 ,
x 2 = A21 x1 + A22 x 2 − y 2 ,

у відповідність наявним економічним ресурсам та екологічному ресурсу (дозвіл на загальний обсяг викидів,
забруднюючих навколишнє середовище) максимальний випуск продукції [3]. Така еколого-економічна виробнича функція може бути побудована, якщо додатково відомі внутрішні ціни на знищення забруднювачів.
Останні визначаються як розв’язок двоїстої моделі до
(1) [1]:

p 1 = p 1 A11 + p 2 A12 + r 1 ,
p 2 = p 1 A21 + p 2 A22 + r 2 ,

(1)

(2)

де p 1 — вектор внутрішніх цін на продукцію
підприємства, r 1 — вектор доданої вартості на про-

1
де x1 — вектор повного випуску продукції, y

— вектор кінцевого продукту, x 2 — вектор обсягів

дукцію, p 2 — вектор внутрішніх цін із знищення заб-

знищених забруднювачів, y 2 — вектор обсягів викидів

руднювачів, r 2 — вектор доданої вартості на знищення забруднювачів.
Враховуючи різнобічні інтереси підприємства,
можна запропонувати оптимальну програму підприємства як багатокритеріальну задачу:

забруднювачів у навколишнє середовище, A11 та A12 —
технологічні матриці прямих витрат продукції, A21 та

A22 — технологічні матриці прямого випуску забруднювачів (в основному виробництві та очисних спорудах відповідно).
Залежно від специфіки підприємства деякі з тех-

f1 ( x, y ) = c1 y1 → mах,

нологічних невід’ємних матриць A11 , A12 , A21 та

f 3 ( x, y ) = c 2 y 2 → min,

A22 можуть бути нульовими [2].

x1 = A11 x1 + A12 x 2 + y1 ,

Виробнича функція підприємства наявним економічним ресурсам (потужності, робочій силі, сировині тощо) ставить у відповідність максимальний ви-

x 2 = A21 x1 + A22 x 2 − y 2 ,
0 ≤ x1 ≤ M , x 2 ≥ 0,

пуск продукції. Якщо продукція різнорідна ( y 1 — век-

y1 ≥ 0,

f 2 ( x, y ) = B1 x1 + B2 x 2 → min,

(3)

y 2 ≥ 0,

тор), то випуск такої продукції можна представити у
ор
вигляді скалярного добутку c 1 y 1 , де c 1 — вектор
відпускних цін на окремі компоненти випуску комплексної продукції.
Еколого-економічна виробнича функція ставить

де c 1 — вектор ринкової оцінки продукції, c 2 —
вектор вартісної оцінки збитків від викидів забруднювачів у навколишнє середовище, M — виробнича потужність підприємства, B1 — матриця нормативів вит-
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(

рат економічних ресурсів в основному виробництві,

= −( I 2 − A2 ) x + A21 ( I1 − A11 ) y ,

A2 = A22 + A21 (I 1 − A11 ) A12 .
−1

Тоді задача (3) отримає вигляд:
c 1 y 1 → max,
−1

( B1 ( I 1 − A11 ) A12 + B2 ) x 2 + B1 ( I 1 − A11 ) −1 y 1 ≤ Q1 ,

(4)
на розв’язках (множині Парето) задачі (3), виокремимо в цій задачі f 1 ( x, y ) як головний критерій, а

− c 2 ( I 2 − A2 ) x 2 + c 2 A21 ( I 1 − A11 ) −1 y 1 ≤ Q2 ,
x ≥ 0,
2

x 1 = A11 x1 + A12 x 2 + y 1 ,
x 2 = A21 x 1 + A22 x 2 − y 2 ,

p1Q1 + p 2 Q2 + p 3 M → min,
p ( B1 ( I 1 − A11 ) A12 + B2 ) − p 2 c 2 ( I 2 − A2 ) + p 3 ( I1 − A11 ) −1 A12 ≥ 0,
1

−1

p 1 B1 ( I 1 − A11 ) −1 + p 2 c 2 A21 ( I 1 − A11 ) −1 + p 3 ( I1 − A11 ) −1 ≥ c1 ,
p ≥ 0,
1

p ≥ 0,
2

(5)

p ≥ 0.

p 1 ( B1 ( I 1 − A11 ) −1 A12 + B2 ) − p 2 c 2 ( I 2 − A2 ) + p 3 ( I 1 − A11 ) −1 A12 − λ = 0,
p 1 B1 ( I 1 − A11 ) −1 + p 2 c 2 A21 ( I 1 − A11 ) −1 + p 3 ( I1 − A11 ) −1 − µ = c1 ,

де λ ≥ 0,

y 2 ≥ 0.

x = ( I 1 − A11 )

−1

( I 2 − A2 ) −1 ≥ 0 ,

⋅ ( A12 x + y ) , де I1 — одинична
2

1

(8)

µ ≥ 0 — додаткові векторні змінні.

Враховуючи продуктивність матриці
Розглядаючи міжгалузевий баланс ЛеонтьєваФорда,
можна
отримати,
що
1

(7)

3

Еколого-економічну виробничу функцію (ЕЕВФ)
можна знаходити як функцію оптимальних значень цільової функції, яку згідно з теорією лінійного програмування
можна шукати як максимум цільової функції задачі (6),
або як мінімум цільової функції задачі (7) на всіх явних
опорних розв’язках допустимої множини задачі (7).
Опорні розв’язки задачі (7) знаходимо з системи лінійних рівнянь:

0 ≤ x1 ≤ M , x 2 ≥ 0,
y 1 ≥ 0,

y ≥ 0.
1

Двоїста задача має вигляд:

— векторний числовий параметр Q1 ≥ 0 та скалярний

c 2 y 2 ≤ Q2 ,

(6)

( I1 − A11 ) −1 ⋅ A12 x 2 + ( I1 − A11 ) −1 y 1 ≤ M

для критеріїв f 2 ( x, y ) та f 3 ( x, y ) уведемо параметри

B1 x1 + B2 x 2 ≤ Q1 ,

1

де

max f1 ( x, y ) = F ( f 2 ( x, y ), f 3 ( x, y ))

f 1 ( x) = c1 y 1 → mах,

−1

2

у допоміжному виробництві (очисних спорудах).
Відомо, що розв’язком багатокритеріальної задачі лінійного програмування є множина Парето, яку
можна побудувати різними способами. Враховуючи,
що нашою метою є побудова еколого-економічної виробничої функції як оптимальної залежності типу

числовий параметр Q2 ≥ 0 як „порогові” рівні другого та третього критеріїв. Тоді багатокритеріальну задачу (3) методом головного критерія [4] можна звести
до такої параметричної задачі лінійного програмування

)

y 2 = A21 ( I1 − A11 ) −1 A12 − ( I 2 − A22 ) x 2 + A21 ( I1 − A11 ) −1 y1 =

B 2 — матриця нормативів витрат економічних ресурсів

A2 , а отже,

систему (8) запишемо у вигляді:

p1 ( B1 ( I1 − A11 ) −1 A12 + B2 )( I 2 − A2 ) −1 − p 2c 2 +

матриця.

+ p 3 ( I1 − A11 ) −1 A12 ( I 2 − A2 ) −1 − λ ( I 2 − A2 ) −1 = 0,

При x 2 ≥ 0 та y 1 ≥ 0 автоматично буде x1 ≥ 0.

p1 B1 ( I1 − A11 ) −1 + p 2c 2 A21 ( I1 − A11 ) −1 + p 3 ( I1 − A11 ) −1 − µ = c1 ,

(9)

x1 ≥ 0 накладати немає потреби.
−1
x 2 = (I 2 − A22 ) ⋅ (A21 x1 − y 2 ), то пе-

Після цього знаходимо в явному вигляді всі
опорні
розв’язки
системи
(9)

рехід y 2 у від’ємну область призводить до збільшен-

записуємо у явному вигляді еколого-економічну виробничу функцію:

Отже, обмеження
Оскільки

ня x 2 , а отже до більшої витрати ресурсів R при нез-

( p11* , p 12* , p13* ), ( p12* , p 22* , p32* ) …, ( p1s* , p 2s* , p3s* ) і

більшенні цільової функції. Тому обмеження y ≥ 0 не
є активним у задачі (5). Його також можна не враховувати.
2

Виражально змінні x 1 ,

y 2 через x 2 ,

y1 :

x1 = ( I 1 − A11 ) −1 ⋅ ( A12 x 2 + y 1 ) ,
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{

F (Q1 , Q2 , M ) = min p11*Q1 + p12*Q2 + p31* M , p12*Q1 + p 22*Q2 + p32* M , ... ,

}

M p1s*Q1 + p 2s*Q2 + p3s* M =

 p11*Q1 + p12*Q2 + p13* M = f1 ( x(Q1 , Q2 , M )), x ∈ B1 ,
 2*
2*
2*
 p Q + p 2 Q2 + p3 M = f 2 ( x(Q1 , Q2 , M )), x ∈ B2
= 1 1
... ,
 p s*Q + p s*Q + p s* M = f ( x(Q , Q , M )), x ∈ B ,
 1 1
2
2
3
s
1
2
s
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Собівартість:
Собівартість плити
Собівартість плити оздобленої
Ціна реалізації плити
Ціна реалізації плити оздобленої
Виробнича потужність:

2006 р.

Один. вим.

2009 р.

Один. вим.

2,74
4,00
3,01
5,27

грн
грн
грн
грн

4,85
7,44
6,19
8,14

грн.
грн.
грн.
грн.

для плити

12 млн

м

2

18 млн

м

2

для оздобленої плити
Потужність виробництва:

7,5 млн

м

2

8 млн

м

2

Об’єм виробництва плити (разом з оздобленою)

10327,5

тис. м

2

14810

тис. м

2

4943

тис. м

2

4783

тис. м

2

технологічна тріска

8,57

м 3 /тис. м 2

парафін нафтовий

14,5

кг/тис. м

2

емульсон

0,35

кг/тис. м

2

алюміній

0

кг/тис. м

2

0,7

кг/тис. м

2

Об’єм виробництва оздобленої плити
Обсяги економічних ресурсів при реалізації
способу з одиничною інтенсивністю (норми витрат
матеріалів на виробництво плити товщиною 3,2 мм):

вапно
лігносульфонати технічні
каніфоль соснова для емульсії древинноволокнистого килиму
каніфоль соснова для емульсії тонкодисперсного
наливу

1

кг/тис. м

2

5,5

кг/тис. м

2

1,8

кг/тис. м

2

сода каустична для каніфолевого клею

0,73

кг/тис. м

2

сода каустична для миття сіток, листів

0,6

кг/тис. м

2

сірчана кислота

0,8

кг/тис. м

2

0,175

кг/тис. м

2

тринатрійфосфат
Обсяги екологічних ресурсів при реалізації
способу з одиничною інтенсивністю (викинуто в
атмосферу):
метали і їх сполуки
(натрію гідроксид)
речовини у вигляді твердих суспендованих твердих
частинок (мікрочастинки та волокна)
пил деревини
неметанові леткі органічні сполуки:
фенол
формальдегід
вуглеводні (С12-С19)
окис вуглецю
Ліміти:
натрію гідроксид
пил деревини
фенол
формальдегід
вуглеводні (С12-С19)
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8,06

м 3 /тис. м 2

14,5

кг/тис. м

2

0,54

кг/тис. м

2

3,11

кг/тис. м

2

17

кг/тис. м

2

1

кг/тис. м

2

0

кг/тис. м

2

0

кг/тис. м

2

0

кг/тис. м

2

0,4

кг/тис. м

2

0,8

кг/тис. м

2

0,4

кг/тис. м

2

0,006

т/рік

0,031

т/рік

1,531

т/рік

3,547

т/рік

0
2,29
2,115
7,557

т/рік
т/рік
т/рік
т/рік

1,085
1,806
0,814
0

т/рік
т/рік
т/рік
т/рік

0,08
4,88
7,34
9,667
4,165

т/рік
т/рік
т/рік
т/рік
т/рік

0,0426
4,19472
1,32002784
2,19993408
0,98996256

т/рік
т/рік
т/рік
т/рік
т/рік
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де B = U Bi — область визначення задачі (6).
i =1

Таким чином, представлено ЕЕВФ залежно від
вибраної множини параметрів Q1 , Q2 , M . Перебираючи різні значення параметрів, можна отримати всі
оптимальні розв’язки сформульованої трьохкритеріальної задачі (3).
Щоб окреслити інформаційні труднощі, що виникають при реалізації запропонованого підходу до
визначення оптимальної програми підприємства, подамо інформацію про підприємство „Уніплит”.
Підприємство „Уніплит” (смт. Вигода Долинського району Івано-Франківської області) є визнаним
лідером із виробництва деревинно-волокнистих плит
та комплексної переробки деревини.
ТОВ „Уніплит” має три основні напрямки діяльності:
1. виробництво ДВП (деревинно-волокнистої плити) та ДВПО (деревинно-волокнистої плити обробленої);
2. виробництво фанери та ГКД (гнутоклеєних деталей);
3. лісопильно-деревообробне виробництво.
Більша частина всіх вироблених в Україні плит
ДВП виготовляється в ТОВ „Уніплит”. Нещодавно завершено процес модернізації цеху з виробництва
ДВПО, що дозволило значно зменшити витрати енергії
та покращити якість готової продукції.
У 2006 р. проведено реконструкцію системи
підготовки волокна й формування килиму за проектом шведської фірми Метсо. Замінено весь парк насосного обладнання насосами фірми Andritz, встановлено формувальну машину нового покоління, що
дозволило покращити якість формування килиму,
збільшити швидкість лінії на 50%. Збільшено пропускну спроможність трубопроводів і насосів у 2
рази. З’явилась можливість випускати плити товщиною 2,0 і 2,2 з вищою міцністю, що на старому
обладнанні було неможливим. Також модернізовано
розмельне відділення. Закуплено та встановлено новий дефібратор RT-130 польської фірми Prozemak з
підвищеною продуктивністю виробництва волокна.
Зменшено споживання теплоенергії у 2,5 рази на одиницю продукції, що в загальному по підприємству
дало економію на 20%.
Проведемо порівняльну характеристику виробництва ДВП товщиною 3,2 мм у 2006 р. з виробництвом 2009 р.
Із таблиці видно, які з економічних ресурсів
після модернізації виробництва використовувались
менше, а які взагалі стали зайвими у виробництві,
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з’явились нові економічні ресурси (алюміній та вапно). Також видно інформацію про викиди, зокрема,
видно, що вуглеводні зменшились, а пил деревини
збільшився.
Важко застосувати до 2006 та 2009 рр. в одну й
ту ж модель для порівняння, оскільки змінились і види
виробничих ресурсів, а також обсяги дозволених викидів для підприємства.
Таким чином, спостерігаємо, що наявна інформаційна база для реалізації моделі (3) (тобто моделі
(5)) недостатня. Зокрема, недостатня інформація
відносно матриць B1 , B 2 , A11 , A12 , A21 , A22 , яку потрібно побудувати розрахунковим методом.
Розглянувши сучасне виробництво на реальному підприємстві та зібравши всю необхідну інформацію, корисно було б застосувати модель оптимізації
виробництва, яка дозволила б здійснювати найкращий
розподіл економічних ресурсів та менший обсяг викидів до навколишнього середовища.
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Ляшенко І. М., Хрущ Л. З. Оптимальна програма підприємства та еколого-економічна виробнича функція
У статті запропоновано новий метод побудови
виробничої функції для підприємства на основі багатокритеріальної постановки задачі про оптимальну
виробничу програму підприємства. Центральне ядро
відповідної задачі параметричного лінійного програмування складає еколого-економічний баланс типу
моделі Леонтьєва-Форда „витрати — випуск”. На прикладі конкретного підприємства визначено інформаційні труднощі реалізації такого підходу.
Ключові слова: підприємство, виробнича функція,
еколого-економічна виробнича функція, багатокритеріальна задача, оптимальне значення, опорні розв’язки.
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Ляшенко И. Н., Хрущ Л. З. Оптимальная
программа предприятия и эколого-экономическая
производственная функция
В статье предложен новый метод построения производственной функции для предприятия на основе многокритериальной постановки задачи об оптимальной производственной программе предприятия. Центральное ядро
соответствующей задачи параметрического линейного программирования составляет эколого-экономический баланс
типа модели Леонтьєва — Форда „затраты — выпуск”. На
примере конкретного предприятия определены информационные трудности реализации данного подхода.
Ключевые слова: предприятие, производственная
функция, эколого-экономическая производственная
функция, многокритериальная задача, оптимальное
значение, опорные решения.
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СКЛАДОВІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Вступ. За сучасних умов господарювання особливо актуальним є питання раціонального використання
наявних ресурсів. Формування конкурентних переваг
залежить від якості реалізації потенціалу підприємства.
На жаль, на українських підприємствах процесам формування потенціалу, як правило, не приділяють належної уваги.
Для ефективного функціонування підприємств
необхідно якісно розвивати соціально-трудові, матеріально-технічні та інші елементи потенціалу. Тому виняткова увага керівників підприємств має бути приділена
визначенню та раціональному використанню наявних та
потенційних соціально-економічних можливостей.
Істотною перешкодою при виявленні наявних та
потенційних можливостей підвищення ефективності
діяльності є традиційний спосіб використання ресурсів,
що не завжди відповідає сучасним вимогам ринку. Для
багатьох українських підприємств характерне управління, при якому короткострокові цілі переважають над довгостроковими. Така ситуація призводить до того, що деякі
можливості не достатньо повно використовуються.
Тому особливо гостро стоїть питання оптимального використання та ефективного управління соціально-економічним потенціалом підприємства.
Постановка проблеми. При управлінні діяльністю підприємства найважливішим є визначення його
внутрішніх і зовнішніх можливостей розвитку. Оцінка ефективності поточного функціонування, визначення резервів його покращання та перспектив розвитку
підприємств є обов’язковим елементом менеджменту
різних рівнів. Важливим при цьому є врахування таких чинників, як результативність використання ресурсів підприємства, рівень досягнення стратегічних
цілей та багато інших.
З огляду на необхідність системного врахування сучасного стану та перспектив розвитку підприємств при
аналізі ефективності використання їх ресурсів та в інших
випадках, доцільно виходити з потенційних можливостей.
Окремим аспектам цієї проблеми присвячені роботи таких вчених, як Р. М. Качалов, Г. Б. Клейнер,
О. В. Козирєва, Є. В. Лапін, П. Є. Слезінгер, О. В. Степанова, В. Л. Тамбовцев, С. Ю. Трубіч, О. С. Федонін
та інші.
Мета статті: обґрунтування теоретичних положень щодо сутності та складових елементів соціально-економічного потенціалу; виявлення чинників, які
впливають на його рівень; визначення можливостей
розвитку соціально-економічного потенціалу.
Результати. Потенціал формує основу для виробництва певного обсягу й асортименту продукції,
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побудови моделей мінімізації збитків і максимізації прибутків та інших економічних механізмів. Здатність
підприємства максимально використовувати власний
потенціал значною мірою зумовлює його конкурентоспроможність [1, с. 34].
Поняття „потенціал” (від лат. роtеnсіа) означає
„можливість” і визначається як сукупність усіх наявних засобів, можливостей, які можуть бути використані у будь-якій галузі, сфері за певних умов та обставин для досягнення певної мети [2, с. 5].
В економічній енциклопедії потенціал визначається
як наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх оптимальна структура та вміння раціонально використовувати ці
ресурси для досягнення поставленої мети [3, с. 13].
Досить поширеним є трактування сутності потенціалу підприємства як сукупності природних умов і
ресурсів, можливостей, запасів і цінностей, що можуть бути використані для досягнення певних цілей.
Потенціал підприємства може також бути визначений
як можливості господарської системи виробляти продукцію (що відповідає трактуванню виробничої потужності) або як можливості продуктивних сил забезпечувати певний ефект [2, с. 7].
Отже, спільним у поданих визначеннях є те, що
вони спираються, з одного боку, на ресурси підприємства, а з іншого, — на досягнення з їх допомогою
поставлених цілей.
На нашу думку, потенціал слід трактувати значно
ширше, ніж як узагальнену характеристику ресурсних
можливостей підприємства. Потенціал доцільно розглядати як максимально можливу сукупність активних і
пасивних, наявних і прихованих альтернатив (можливостей) якісного розвитку соціально-економічної системи підприємства в певному середовищі господарювання з урахуванням ресурсних та інших обмежень.
Поширеною є думка про те, що складовими потенціалу підприємства є такі елементи:
1. трудові, нематеріальні, матеріальні та природні
ресурси, які вже залучені або ті, які можуть бути залучені у виробництво;
2. здатність управлінського апарату підприємства до
оптимального використання наявних ресурсів [4, с. 110].
Звичайно ресурсна складова є базисом у формуванні потенціалу підприємства, але сама по собі їхня
наявність не є гарантом досягнення будь-яких цілей.
Другою, не менш важливою складовою потенціалу, є
здібності персоналу підприємства мобілізувати ресурси в ході здійснення комплексу дій.
Сукупні можливості підприємства як складної
системи формують його соціально-економічний потен-
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ціал, виявлення та ефективне використання якого є
запорукою успіху в конкурентній боротьбі.
Окрім того, потенціал підприємства є узагальнюючим інтегральним показником, що характеризує параметри, відносини та властивості соціально-економічних систем, а також зв’язки, рівень відповідності між
структурою та функціями підприємства.
Сучасна економіка вимагає розробки нового
підходу до поняття соціально-економічного потенціалу, що орієнтується і на стабільний, і на динамічний
стан підприємства, взаємодію компонентів соціальної
і економічної структур.
У роботі Г. Б. Клейнера, Р. М. Качалова, В. Л. Тамбовцева соціально-економічний потенціал підприємства
дослідники визначають як сукупність стратегічних ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприємства,
мають визначальне значення для можливостей і меж функціонування підприємства в певних умовах [5, с. 8].
О. В. Козирєва визначає соціально-економічний
потенціал підприємства дещо інакше, а саме як динамічну систему, яка є результатом високопрофесійної,
компетентної й успішної трудової діяльності та спрямована на отримання соціального, економічного та
екологічного ефектів [6, с. 76].
Узагальнюючи наукові дослідження, доцільним
вважаємо трактування соціально-економічного потенціалу, як поточних та майбутніх можливостей економічної системи за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей виробляти економічні блага та здійснювати управлінські функції,
необхідні та достатні для досягнення корпоративної і
функціональної мети підприємства.
Характерними рисами прояву соціально-економічного потенціалу підприємства є те, що він:
— має декілька сторін прояву — соціальну,
організаційно-управлінську та економічну. Кожна
складова має свої особливості, свої можливості використання для досягнення найбільшої ефективності в
діяльності підприємства;
— становить собою динамічну систему, яка зумовлюється тісною залежністю від фактору часу;
— існує на основі ресурсів підприємства (трудових, фінансових, природних);
— є результатом високопрофесійної, компетентної управлінської діяльності;
— створює можливості щодо інноваційного розвитку;
— спрямований на отримання соціального, економічного, організаційного та інших видів ефекту.
Соціальний потенціал становить собою можливості,
які пов’язані із задоволенням потреб, інтересів працівників шляхом застосування різних форм та систем оплати праці, створення таких умов організації праці та
відпочинку, які забезпечують зростання продуктивності
праці паралельно з розвитком особистості [2, с. 77].
Підвищити соціальний потенціал можливо також
шляхом мобілізації трудових резервів, які не викорис-

товують. Так, якщо докласти зусиль на усунення високого рівня простоїв, професійної захворюваності
працівників, невідповідності середнього рівня освіти
та кваліфікації працівників нормативним показникам,
то все це може посприяти підвищенню соціального
потенціалу підприємства. Найбільш істотний вплив на
соціальний потенціал підприємства має рівень освіти
та кваліфікації працівників, умови праці та побуту працівників, кадрова та соціальна політика підприємства.
Організаційно-управлінський потенціал підприємства характеризується спроможністю його системи
управління забезпечити стійке положення підприємства
на ринку та його економічний розвиток. Він залежить
від ступеня оптимальності організаційної структури управління підприємством, рівня організації виробництва
та праці, прогресивності методів управління.
Оцінка діяльності господарюючого суб’єкта є
одним з найбільш дієвих методів управління, основним елементом обґрунтування управлінських рішень.
Аналіз та діагностика фінансово-господарської
діяльності підприємства припускають всебічне вивчення організаційно-технічного рівня виробництва, якості
та конкурентоспроможності продукції, яка випускається, забезпеченості виробництва матеріальними, трудовими, фінансовими ресурсами та ефективності
їхнього використання. Вони засновані на системному
підході, комплексному обліку різноманітних чинників,
якісному підборі достовірної інформації, і є важливою
функцією управління [4, с. 111].
Економічний потенціал — це можливості, які позв’язані з використанням капіталу підприємства, фінансових і трудових ресурсів. Тобто, мобілізація цих ресурсів підвищить економічний потенціал підприємства.
Економічний потенціал значно залежить від оптимального поєднання окремих видів економічних ресурсів, залучених у виробничий процес [6, с. 77].
На економічний потенціал підприємства впливає
загальний стан галузі, кон’юнктура товарного ринку,
стан конкурентного середовища, місія та стратегічні
цілі підприємства, галузеві особливості підприємства,
його розмір, стан основних фондів, методи управління підприємством тощо.
Теоретичною основою управління соціально-економічним потенціалом підприємства є концепція „людських ресурсів”, яка виникла в середині XX ст. й довела
необхідність використання економічних критеріїв для
оцінки ролі соціально-трудового фактора у виробництві.
Більшість практичних розрахунків за поданою концепцією базуються на можливості використання вартості
створених робітником економічних благ, а також прибутку, отриманого підприємством на цій основі, як критерію цінності співробітника. Інакше кажучи, усі професійно-кваліфікаційні характеристики робітника менеджери оцінюють лише в разі можливості їх реалізації в межах конкретної організації [7, с. 34].
Чим ефективніше підприємство використовує трудові ресурси, тим вище буде загальна продуктивність
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підприємства. Тому мотивація відіграє значну роль у
підвищенні продуктивності праці у відповідності до ступеня зростання реальних результатів його забезпечення. Ефективність мотивації визначається рівнем досягнення з її допомогою економічної та соціальної мети,
які безпосередньо зв’язані з виробничою діяльністю
підприємства та, як правило, які відображають в економічних показниках та критеріях ефективності функціонування підприємства. Із розвитком науково-технічного прогресу та посиленням його значення для економічного зростання поступово змінюються погляди,
— від аналізу проблем використання наявних людських ресурсів до проблем створення якісно нових, потрібних у виробництві й на ринку праці людських продуктивних здібностей.
При дослідженні процесів формування та розвитку
трудових ресурсів необхідним є застосування поняття
людського капіталу. Людський капітал сформований людиною завдяки її освітньому рівню, кваліфікації, знанням,
досвіду, містить природжені, а також розвинуті внаслідок
інвестицій продуктивні здібності, що використовуються в
економічній діяльності, сприяють зростанню продуктивності праці та завдяки цьому впливають на зростання прибутку підприємства. Людський капітал є саме капіталом,
оскільки стає джерелом майбутніх прибутків і задоволення
інших потреб. Поняття капіталу є похідним від людського
капіталу, оскільки завдяки знанням, вмінням, здібностям
людини створюється капітал взагалі.
Окрім того, система оплати підприємством
освіти співробітника є досить потужним мотиваційним
фактором, який утримує працівника в компанії та підвищує продуктивність праці. Іншим видом освітньої
підтримки є розроблення підприємствами своїх власних освітніх програм — тренінгів. Досить широко
використовують в зарубіжній практиці створення в
корпораціях приватних пенсійних фондів, основна
діяльність яких позв’язана не лише зі збором внесків
та виплатою пенсій, а й з наданням можливості користування корпоративними пільгами колишнім працівникам — пенсіонерам, планування придбання нерухомості, медичного забезпечення тощо.
Використання вищенаведених пенсійних та
освітніх схем можливе лише на великих підприємствах. Малі підприємства можуть використовувати
соціальні інвестиційні проекти або вступати до професіональних спілок, які, відповідно, уже матимуть
свої професійні пенсійні фонди.
Система участі робітників підприємства в прибутках також є стимулом підвищення інтенсивності
праці. Вона не може бути ізольованою від інших стимулів, тому що тільки у взаємодії з ними виявляє свою
стимулюючу силу. Це свідчить про те, що жодна з
приватних цілей не може розглядатися ізольовано чи
самостійно. Саме сукупна можливість сприяє
збільшенню прибутку.
Зазначена система мотивує бережливе використання сировини, основних та допоміжних матеріалів.
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Економія витрат виробництва збільшує прибуток, вона
рівнозначна раціоналізації без капітальних вкладень,
використання участі в прибутках сприяє стабілізації
штату робітників. Коливання чисельності складу професіональних робітників порушує сталість функціонування підприємства та, як наслідок, знижує продуктивність та інтенсивність праці, збільшує витрати та
зменшує прибуток підприємства [8, с. 134 — 135].
Іншою важливою особливістю потенціалу сучасних підприємств є його інформатизація, що тісно пов’язана із соціально-трудовою складовою. Зв’язок реалізується через процеси нагромадження та обробки
комерційної інформації персоналом підприємства в
процесі ведення бізнесу. Таким чином, цінність персоналу підприємства визначається інформаційними
потоками, які він генерує в процесі господарювання.
Якість інформаційних потоків в організації безпосередньо впливає на її адаптивність, цілеспрямованість,
а отже, — і на результативність діяльності. Інформація
пов’язує всі елементи підприємницької діяльності в
єдину результативну систему. Вона регулює функціонування виробничої підсистеми, сприяє зростанню
продуктивності праці персоналу, ефективності використання основних та оборотних фондів, якісно розвиваючи всю економічну систему [7, с. 34].
Комплекс соціально-економічних задач на
підприємстві може бути вирішений завдяки обґрунтованому інвестуванню. Окрім того, виходячи з вищезазначеною, підвищення ефективності роботи підприємства шляхом проведення інвестиційних процесів
може стати джерелом економічного благополуччя
його колективу, власника та контрагентів.
Поліпшення раціонального використання соціально-економічного потенціалу можливе при здійсненні інвестиційних процесів, які направлені на придбання, модернізацію основних фондів (машин і устаткування, інструментів і пристосувань, транспортних засобів), поповнення
оборотних коштів, підвищення кваліфікації персоналу, а
також рівня соціального розвитку колективу.
Необхідність підвищення рівня соціального розвитку колективу пов’язана з розвитком продуктивних сил
(техніки, технології), які вимагають розвитку умінь і навиків працівників, а також з постійним удосконаленням
структури та якості їхніх потреб. Прогресивний соціальний розвиток колективу забезпечує зростання соціальної активності працівників, яка призводить до підвищення відповідальності за результати колективної праці, зростання продуктивності праці, скорочення втрат робочого часу, тобто забезпечує додатковий економічний ефект,
який є важливим джерелом економічного розвитку.
Досвід провідних країн світу переконує в тому,
що стратегія поліпшення конкурентоспроможності
підприємства буде ефективна в тому випадку, якщо
механізм її реалізації передбачає нарощування обсягу
інвестицій в людський капітал, стимулювання розвитку творчих здібностей персоналу, гідної оплати праці.
Тобто, збільшення потенціалу підприємства повинно
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супроводжуватися не лише проведенням заходів щодо
залучення інвестицій, але й передбачати капіталовкладення в підготовку та перепідготовку кадрів, адекватне заохочення творчих пошуків керівників і висококваліфікованого персоналу, підтримку прагнень працівників до постійного оновлення знань, високої особистої зацікавленості у впровадженні нових проектів,
забезпеченні ефективності праці [9, с. 180].
Таким чином, підвищення кваліфікації працівників, а також в цілому поліпшення якості трудового
життя працівників і розвиток його за інноваційною
моделлю, властивій ринковій економіці, може сприяти підвищенню результативності роботи соціально-економічної системи підприємства. А це, в свою чергу,
забезпечить прибутковість діяльності підприємства та
його стратегічний розвиток.
При цьому планування та управління розвитком
потенціалу підприємства сприятиме безперервному
його економічному зростанню шляхом найбільш
раціонального використання всіх наявних ресурсів і,
першочергово, професійних та інтелектуальних здібностей персоналу.
Висновки. Узагальнення існуючих теорій визначення соціально-економічного потенціалу дозволили
охарактеризувати його, як сукупність поточних та майбутніх можливостей економічної системи за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей виробляти економічні блага та здійснювати
управлінські функції, необхідні та достатні для досягнення корпоративної і функціональної мети підприємства.
Складовими соціально-економічного потенціалу
підприємства є соціальний, організаційно-управлінський та економічний потенціал. Кожна складова має свої
особливості та можливості використання для досягнення
найбільшої ефективності діяльності підприємства.
Основою формування потенціалу сучасних
підприємств є персонал, тому збільшення потенціалу
підприємства повинно супроводжуватися не лише проведенням заходів щодо залучення інвестицій, але й передбачати капіталовкладення в підготовку та перепідготовку кадрів, адекватне заохочення творчих пошуків
керівників і висококваліфікованого персоналу, підтримку прагнень працівників до постійного оновлення знань,
високої особистої зацікавленості у впровадженні нових проектів, забезпеченні ефективності праці.
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Бугрім С. Ю. Складові соціально-економічного потенціалу підприємства
У статті визначено сутність соціально-економічного потенціалу та його складових елементів. Виявлено чинники, які впливають на рівень соціально-економічного потенціалу. Запропоновано ряд можливостей
для його розвитку.
Ключові слова: соціально-економічний потенціал, трудові ресурси, конкурентоспроможність, людський капітал.
Бугрим С. Ю. Составляющие социально-экономического потенциала предприятия
В статье определена сущность социально-экономического потенциала и его составных элементов. Выявлены факторы, которые влияют на уровень социально-экономического потенциала. Предложены некоторые возможности его развития.
Ключевые слова: социально-экономический потенциал, трудовые ресурсы, конкурентоспособность,
человеческий капитал.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
Постановка проблемы. Повышение эффективности производства при ускорении применения достижений научно-технического прогресса и в условиях конкурентной борьбы требует более полного
использования кадрового потенциала, новых подходов к работе с персоналом, в частности, разработке
различных механизмов стимулирования трудовой деятельности [1, с. 11]. В особенности это касается мотивации работников к повышению уровня профессионального развития, поскольку организация данной системы на предприятии не будет достаточно эффективной, если сами работники не будут заинтересованы в
росте профессионализма и компетенции.
Анализ последних исследований и публикаций. В работе [2] отмечается, что любая деятельность
человека обусловлена его потребностями, которые он
стремится удовлетворить, в частности, и с помощью
трудовой деятельности. Потребности работника являются разнообразными, но все они могут быть подразделены на экономические и неэкономические. В соответствии с этим стимулы повышения эффективности труда персонала так же разделяются на экономические и неэкономические.
Суть экономических мероприятий стимулирования заключается в том, что работники в результате
выполнения требований, предлагаемых им руководством предприятия, получают определенные материальные выгоды (денежный доход).
К неэкономическим методам стимулирования
относятся [1, 2]:
1. Социальные методы связаны с потребностью
работника в самоутверждении;
2. Моральные методы стимулирования труда
обусловлены потребностями человека в уважении, в
признании его как работника;
3. Творческие методы связаны с такими потребностями людей, как самовыражение, самореализация,
самоусовершенствование.
Исследование воздействия методов стимулирования трудовой деятельности на систему профессионального развития персонала представлено в табл. 1.
Одним из основных элементов, обеспечивающих
эффективность применения различных методов стиЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

мулирования для решения задач управления профессиональным развитием работников является их оценка. Оценка персонала представляет собой процедуру
сбора и обработки значимой информации о работнике. Её результаты являются основанием для принятия
большинства решений по вопросам управления персоналом и, в том числе, его профессиональным развитием. При этом точность и объективность результатов оценки во многом зависит от методики ее проведения, а именно, сбора и обработки информационных
данных, которые являются характеристиками (критериями оценки) персонала.
Значительный вклад в разработку и совершенствование оценки персонала внесли такие учёные, как
Д. Богиня, А. Колот, В. Федосеев, Ф. Хмиль, Г. Щёкин, Б. Генкин, А. Кибанов, Ю. Одегов, Н. Волгин,
Н. Беляцкий, Г. Завиновськая, Н. Краснокутская,
Г. Десслер и др. Непосредственно вопросы оценки
персонала рассматриваются в работах В. Дятлова,
В. Травина, Т. Комиссаровой, Т. Базарова, Б. Еремина и др. В то же время, несмотря на многочисленные
исследования в области оценки персонала, необходимо отметить, что общепринятые в настоящее время методики оценки имеют такие недостатки как:
— трудоемкость, которая связана с широкой номенклатурой факторов оценки персонала (особенно в
условиях крупных предприятий);
— сложность формализации процесса формирования шкалы критериев оценки;
— достоверность получения ожидаемых результатов оценки.
Цель научной статьи. Целью работы является
исследование возможности совершенствования процедуры оценки профессионального развития персонала предприятия за счёт применения средств искусственного интеллекта (карт Кохонена).
Результаты исследований. Целесообразность
выбора карты Кохонена для оценки профессионального развития работников обусловлена её возможностями в решении задач распознавания кластеров в данных, обнаружения новых явлений, классификации,
установления степени близости классов, визуализации
многопараметрической информации. Применение кар-
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Таблица 1
Взаимосвязь элементов системы профессионального развития и методов стимулирования трудовой
деятельности

Методы стимулирования
трудовой деятельности
Экономические

Элементы системы профессионального развития персонала
Работники в результате повышения уровня своего профессионального
развития получают определенное материальное вознаграждение
Работникам, повысившим уровень своего профессионального развития,
предоставляется возможность заниматься престижными видами
трудовой деятельности, появляются перспективы продвижения по
социально-профессиональной лестнице

Социальные

Моральные

Выражаются в присвоении почетных званий, вручении памятных
значков, объявлении благодарности и т. д.
Выражаются в повышении уровня содержательности труда,
возможности решать творческие задачи

Творческие

Таблица 2

Диапазон
изменения

Критерии,
характеризующие
эффективность
использования
накопленных
знаний

Единица измерения

Прямые
Косвенные

Критерии,
характеризующие объём
накопленных знаний

Группировка

Код переменной

Система критериев оценки профессионального развития станочников

Тип переменной

Уровень образования
Квалификационный разряд
Сертификат квалификации
Смежные профессии
Повышение квалификации

Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

балл
балл
шт.
шт.

1…6
1…6
0/1
≥0
≥0

Целочисленная
Целочисленная
Бинарная
Целочисленная
Целочисленная

Стаж работы

Х6

год

1…50

Целочисленная

Профессиональный статус

Х7

шт.

≥0

Целочисленная

Средний разряд работ

Х8

балл

1…6

Непрерывная

Качество труда

Х9

шт.

≥0

Целочисленная

Объём выполненных работ

Х10

час

0…3000

Непрерывная

Табельное время

Х11

час

0…3000

Целочисленная

Критерии

ты Кохонена позволит не только получить объективную
оценку работника, но и новые возможности анализа.
Для анализа уровня профессионального развития работников возможно применение как одномерной, так и двумерной сети Кохонена. В случае одномерной нейросети необходимо задать количество уровней (классов), которое определит число нейронов сети.
Для апробации предложенного подхода к оценке

профессионализма работников были использованы данные о станочниках механосборочного цеха ЗАО „Новокраматорский машиностроительный завод” (НКМЗ),
на основе которых была построена одномерная карта
Кохонена. В табл. 2 представлены критерии оценки уровня профессионального развития станочников.
На ЗАО НКМЗ шкалой измерения профессиональных качеств станочников служат присвоенные им раз-
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Рис. 1. Одномерная четырехнейронная сеть Кохонена
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Таблица 3

Координаты ядер классов

Номер
нейрона
1
2
3
4

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

X11

1,56
1,20
4,33
1,50

2
3,4
3
3,9

0
0
0,50
0,43

0,31
0,93
0,42
0,11

0,31
0
1
0,36

10,4
26,9
10,1
26,2

0
0,07
0,42
0,93

2,58
3,06
3,20
3,38

0,13
0,27
0,17
0,18

844,3
909,0
1031,8
1739,5

1008,3
865,3
1139,7
1471,9

ряды. В выбранном подразделении предприятия работают станочники второго, третьего, четвертого и пятого
разрядов. Поэтому для уточнения распределения станочников предлагается распределить их тоже по четырем
уровням индивидуального профессионального развития.
Тогда сеть Кохонена будет содержать четыре выходных
нейрона и иметь вид, представленный на рис. 1.
На входы сети (сигналы х1…х11) подаются характеристики станочников. Наибольшее значение выхода
(сигналы y1…y4) одного из нейронов указывает на его
победу и соответственно на то, что станочник относится
к уровню, за который отвечает возбудившийся нейрон.
В [3] доказано, что в случае одномерной решетки алгоритм обучения Кохонена сходится к единственному состоянию после прохождения им этапа самоорганизации. То есть полученное решение по оценке
станочников является единственным. Однако при этом
заранее неизвестно какие нейроны отвечают за какие
уровни профессионального развития. Идентификация
нейронов с точки зрения уровней профессионального развития должна производиться путем анализа распределения характеристик станочников по нейронам
и тестирования сети. Нейроны сети являются ядрами
классов, координаты которых записаны в весовых
коэффициентах нейронов. Каждый весовой коэффициент настраивается на среднее значение той характеристики станочника, которая через него подается.
Поэтому значения этих весовых коэффициентов соответствуют значениям характеристик „среднего” стаЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ночника данного уровня. В табл. 3 приведены координаты ядер в реальном масштабе данных.
Анализ векторов весовых коэффициентов нейронов показывает, что нейроны упорядочены по возрастанию качества объектов, на которые они реагируют. Это утверждение иллюстрируют характеристики
векторов, приведенные в табл. 4.
Длина вектора вычислялась по следующей формуле:

L=

11

∑x
i =1

2
i

− x 92 , ∀i ≠ 9,

(1)

где xi — значение i-ой характеристики станочника.
То есть переменная Х9 (объем брака) вычиталась из общей длины.
Третий столбец таблицы показывает, каким количеством максимальных значений весовых коэффициентов среди других нейронов обладает данный нейрон. Для переменной Х9 (объем брака) выбиралось
минимальное значение.
Наложение применяемого на предприятии метода оценки квалификации станочников (разряд станочников — переменная Х2) позволяет сделать вывод,
что первый нейрон возбуждается на станочников наиболее низкой квалификации, а четвертый — наиболее
высокой. Учитывая свойство топологической упорядоченности сети Кохонена, порядковые номера нейронов соответствуют уровням профессионального
развития станочников, упорядоченных по возрастанию.

195

А. Л. Еськов, Т. П. Гитис
Таблица 4
Характеристики векторов весовых коэффициентов нейронов

Номер нейрона
1
2
3
4

Длина вектора
0,393488
0,719249
0,786558
0,999181

Количество максимумов
1
2
3
5
Таблица 5

Метки для тестирования сети Кохонена

Метка
Лучший
Худший
Средний

X1
6
1
1,93

X2
5
2
3,23

X3
1
0
0,25

X4
3
0
0,38

X5
2
0
0,38

X6
45
2
20,04

X7
2
0
0,46

X8
4,5
2,1
3,10

X9
0
2
0,18

X10
2520
305
1242

X11
1774
275
1183

4

Разряд работ

3,5
3
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Рис. 2. Пузырьковая диаграмма для сети Кохонена

Одним из наглядных способов отображения результатов работы сети Кохонена является пузырьковая
диаграмма. На рис. 2 представлена пузырьковая диаграмма, иллюстрирующая возрастание среднего разряда (переменная Х8) выполненных работ станочниками
от нейрона к нейрону. Помимо значения одного из признаков нейрона, пузырьковая диаграмма также показывает количество примеров (станочников), попавших
в нейрон (числа на пузырьках на рис. 2). Причем размер пузырьков пропорционален этому количеству.
Также для проверки соответствия уровня профессионального развития уровню нейрона необходимо протестировать сеть, подав на ее вход станочников
с известным уровнем квалификации, то есть пометить нейроны.
В качестве меток были предложены станочники,
представленные в табл. 5.
Метка „Лучший” задает гипотетического лучшего станочника, характеристики которого равны максимальным значениям в обучающей выборке (для пере-

менной Х9 — „Объем брака” задано минимальное значение). Соответственно метка „Худший” задает станочника с минимальными характеристиками (максимальным для брака). Метка „Средний” задает станочника с
усредненными характеристиками станочников цеха. В
результате подачи выбранных меток на вход карты, на
„Лучшего” станочника возбудился четвертый нейрон,
на „Худшего” — первый, а на „Среднего” — третий.
Таким образом, тестирование сети характерными метками подтверждает определенное выше соответствие
нейронов и уровней развития. Изучение распределения по нейронам реальных станочников также подтверждает распределение уровней по нейронам. Увеличение числа нейронов сети Кохонена увеличивает количество уровней профессионального развития и делает
классификацию более подробной.
Выводы. Применение одномерных карт Кохонена обеспечивает: выполнение объективной оценки
уровня профессионального развития работников предприятия, снизить трудоёмкость и длительность полу-
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чения оценки; группировку работников в соответствии
с уровнями профессионального развития (количество
уровней в каждом конкретном случае зависит от целей и задач управления персоналом и предприятием в
целом); проверку степени адекватности применяемых
на предприятии методов оценки.
Предлагаемый подход позволяет комплексно оценивать уровень профессионального развития отдельных
работников, выявлять положительные и отрицательные
тенденции их развития, что даёт возможность повышать
эффективность кадровой политики в вопросах профессионального обучения, повышения квалификации,
планирования карьеры, мотивации работников к развитию, росту профессионализма и компетенции.
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У статті обґрунтовано актуальність та виділено
основні проблеми процедури оцінки професійного
розвитку персоналу підприємств. Запропоновано застосування засобів штучного інтелекту, а, саме, одновимірних мап Кохонена для оцінки професіоналізму працівників. Розглянуто практичну реалізацію
такого підходу в оцінці рівня професійного розвитку
верстатників машинобудівного підприємства. Застосування мап Кохонена в оцінці працівників істотно
підвищує якісний рівень такої процедури та забезпечує ефективність кадрової політики підприємства, а
також мотивацію працівників до розвитку, зростання
професіоналізму і компетенції.
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Еськов А. Л., Гитис Т. П. Совершенствование процедуры оценки профессионализма работников предприятия
В статье обоснована актуальность и выделены основные проблемы процедуры оценки профессионального развития персонала предприятий. Предложено применение средств искусственного интеллекта, а, именно, одномерных карт Кохонена для оценки профессионализма работников. Рассмотрена практическая реализация данного подхода в оценке уровня профессионального развития станочников машиностроительного предприятия. Применение карт Кохонена в оценке работников существенно повышает качественный уровень данной процедуры и обеспечивает эффективность кадровой политики предприятия, а так же мотивацию работников к развитию, росту профессионализма и компетенции.
Ключевые слова: мотивация, оценка персонала,
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and jurisdiction.
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ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР
ДВУХ ЛИЦ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Большое количество разнонаправленных факторов, влияющих на экономику, особенно в условиях
экономического кризиса, усложняет принятие адекватных управленческих решений. В этих условиях для
обоснования управленческих решений целесообразно применение специальных методов ситуационного
анализа, в первую очередь аппарата теории игр.
Прошло почти 70 лет с тех пор, когда впервые
(1943 г.) вышло в свет первое издание книги
Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна „Теория игр и
экономическое поведение” [1]. С тех пор теория игр
прочно вошла в экономическую науку, а методы данной теории считаются одними из наиболее перспективных в развитии таких наук, как менеджмент, теория организаций, теория принятия решений и др. За
данный период различным аспектам теории игр и их
приложению к решению экономических проблем уделяли внимание учёные во всём мире. К числу наиболее известных в мире учёных, которые занимались
данной проблематикой, можно отнести таких учёных
как Э. Мулен [2], К. Берж [3], Д. Блекуэлл [4],
М. Гиршик [4], Дж. Вильямс [5], Р. Льюс [6], Х. Райфа
[6], Т. Шеллинг [7] и др. Среди последних работ в
области теории игр на Западе можно выделить работы
К. Бинмора [8], П. Ордешука [9] и ряд других. В
Украине и странах СНГ вопросы теории игр находили
отражение в работах Е. Вентцель [10], Н. Кукушкина
[11], В. Морозова [11], Н. Воробьёва [12], Р. Ивановой [13], Н. Лепы [14], Е. Герасимчук [15] и др.
Несмотря на широкое использование аппарата
теории игр в экономических исследованиях, следует заметить, что потенциал данного направления далеко не исчерпан. По мнению ряда учёных теория
игр не оправдала ожиданий от её применения для
решения экономических задач [7, с. 22 — 23].
Однако это свидетельствует не о том, что аппарат теории игр является неэффективным. Скорее, данному
направлению уделяется недостаточно внимания со
стороны учёных-экономистов. Такое высказывание
может показаться спорным, если принять во внимание необозримое количество работ по приложению
теории игр в экономике и управлении. Тем не менее
это так, и подобное состояние дел можно объяснить
следующими причинами.
1. Зачастую теорию игр критикуют за то, что её
использование на наиболее проработанном уровне
игры двух лиц приводит к тривиальным результатам.
С этим положением в принципе можно согласиться.

Однако проблема в данном случае заключается в том,
что так называемые „тривиальные результаты” не всегда нравятся тем, на ком лежит ответственность за
принятие решения.
2. Решение той или иной экономической задачи
зачастую стараются свести к какой-либо одной типовой задаче из теории игр. При этом часто возникает
ситуация, когда не задача подбирается под ситуацию,
а ситуация — под задачу. Это приводит к определённому разочарованию в возможности реального использования аппарата теории игр в решении экономических проблем.
3. Успешное использование аппарата теории игр
при решении задач управления предприятиями и организациями в значительной степени зависит от того,
насколько точно и объективно определены и сформулированы цели и задачи отдельных участников игры
— участников экономических отношений. Данная
проблема неоднократно затрагивалась в работах по
менеджменту организаций. В них отмечалось, что, вопервых, следует учитывать возможные противоречия
в целях различных групп работников предприятий; вовторых, необходимо разделять реальные и провозглашаемые цели руководителей предприятий (отдельных
групп работников предприятий).
Таким образом, использование аппарата теории
игр в решении тех или иных экономических задач
представляет собой серьёзную проблему, которая будет оставаться актуальной ещё на протяжении длительного времени.
Целью статьи является усовершенствование аналитического аппарата теории игр, что позволит более
эффективно использовать его в процессе обоснования управленческих и экономических решений. В статье рассматриваются методы решения задач в игре
двух лиц.
Анализ возможных решений игр двух лиц (как
с нулевой, так и ненулевой суммой) позволяет сделать вывод, что решение таких задач чаще всего сводится к следующим подходам:
1. Формальный логический анализ. Наиболее
широко применяется в сочетании с матричной формой представления задачи. Может дополняться использованием математического подхода минимакса (максимина). Применяется для поиска решения в играх с
седловой точкой.
2. Графический метод решения. Успешно применяется для наглядного решения задачи игры двух
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Таблица 1
Матрица игры двух лиц
Игрок В

Стратегии контрагентов

Игрок А

в1

в2

а1

а1в1

а1в2

а2

а2в1

а2в2

В

.а в

.а в

i j

.а в

i j

i j

.а в

i j

.а в

.а в

А

i j

О (0.0)

.а в

i j

i j

.а в

i j

.а в

i j

.а в

i j

Рис. 1. График решений игры двух лиц в классической постановке

лиц, если хотя бы у одного из участников есть только
две возможные стратегии.
3. Методы линейной алгебры. Применяются для
поиска решений в игре двух лиц, в которой нет „седловой точки”, и решение игры находится в сфере смешанных стратегий.
Недостатком рассмотренных подходов является
то, что они недостаточно наглядны и не позволяют
успешно осуществлять дальнейшую формализацию
процесса принятия решения. Поэтому в статье предполагаем использовать усовершенствованный подход
формализации принятия решения, который позволит
углубить понимание и обоснованность принятия решения в игре двух лиц. Такой подход заключается в
следующем.
Игра двух лиц обычно представляется в виде
матрицы решений, которая имеет вид, представленный в табл. 1.
В таблице 1 используются следующие обозначения:
А, В — участники игры двух лиц (в статье рассматривается ситуация только для двух участников);
а1, а2, … — возможные стратегии для игрока А;
в1, в2, … — возможные стратегии для игрока В;
а1в1, … — решения игры, которые зависят от
сочетания стратегий, выбираемых игроками А и В.
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Задача для игры двух лиц, представленная в матричной форме, может быть преобразована в графическом виде, что представлено на рис. 1. Данная форма представления имеет следующие особенности:
— её возможно применять только для игры двух
лиц (для игры трёх лиц необходимо изображение трёхмерного пространства, а для большего числа лиц графическое представление становится вообще невозможным);
— количество возможный решений-исходов зависит от числа возможных стратегий и равно произведению m*n ( или i*j).
Основным достоинством графического представления игры двух лиц является то, что появляется возможность графического представления предпочтений
отдельных исходов для каждого из игроков, которые
представлены на рис. 2.
Графики предпочтений для игроков, представленные на рис. 2, позволяют для каждого игрока в отдельности составить вектор предпочтений возможных
исходов в зависимости от выбранной стратегии. Анализ таких векторов предпочтений и будет в дальнейшем проведен в данной статье.
При проведении данного анализа отдельно рассматриваются две группы игр:
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anвm

anвm

anвm

anвm

anвm

anвm

anвm

anвm

anвm

anвm

А

B

Рис. 2. Графики предпочтений для игроков в игре двух лиц

— игры двух лиц с нулевой суммой;
— игры двух лиц с ненулевой суммой.
ИГРЫ С НУЛЕВОЙ СУММОЙ
Для игр двух лиц с нулевой суммой можно сделать следующие общие выводы:
1. Всё множество возможных решений расположено на линии х = -у. Это создаёт эффект симметричности по данной прямой относительно точки, которая является ценой игры.
2. Если оба игрока находятся в равной (симметричной) ситуации, то всё множество решений игры
расположено симметрично относительно точки начала
координат О(0, 0). При этом цена игры будет равна нулю.
3. Если один из игроков находится в более выгодном положении, то цена игры будет отлична от нуля
(со знаком „+” — для победителя, и со знаком „-” —
для проигравшего). При этом множество точек, координаты которых соответствуют возможным исходам
игры, визуально смещается от точки начала координат
О(0,0) в сторону потенциального победителя.
Следующая группа выводов для игры с нулевой
суммой должна быть сделана в зависимости от того,
имеет ли игра „седловую точку” или нет.
Для игр, которые имеют „седловую точку”, можно сделать следующие выводы:
1. При наличии „седловой точки” всегда есть
один „доминирующий игрок”. Понятие „доминирующего игрока” впервые вводится в данной статье.
Данное понятие тесно связано с понятием „доминирующей стратегии”. Сущность „доминирующей стратегии” заключается в том, что она может быть представлена в векторе предпочтений игрока как устойчивая последовательность, включающая в себя только
одну стратегию. Например, если в игре двух лиц
игроки А и В имеют по две стратегии, а вектор предпочтений игрока А имеет вид а1а1а 2а 2, то можно
утверждать, что стратегия а2 является для игрока А
доминирующей, а сам он является „доминирующим
игроком”. Такой игрок будет выбирать оптимальную
стратегию независимо от того, как будет вести себя
второй игрок (контрагент, конкурент, потребитель).
При этом двойное доминирование в игре с нулевой
суммой невозможно. В качестве доминирующего поведения можно рассматривать стратегию, когда, на-

пример, предприятие-монополист имеет возможность
увеличить размер прибыли в определённых пределах путём снижения объёма производства и увеличения цен на свою продукцию, то есть выигрыш победителя создаётся за счёт проигрыша проигравшей
стороны.
2. Так как второй игрок не имеет (и не может
иметь) собственной доминирующей стратегии, то он
будет находиться в положении „пассивно соглашающейся стороны”, которая выбирает свою стратегию
вынужденно, по принципу — „выбираю лучшее из
худшего”. Так, потребители услуг предприятия-монополиста вынуждены „соглашаться” с монопольной
ценой, несмотря на то, что они имеют собственные
предпочтения и представления о полезности товаров
и услуг монополиста и разумных ценах на них. В ряде
случаев потребитель не может даже в принципе отказаться от товара или услуги предприятия-монополиста. Например, отказ от услуг центрального отопления,
водоснабжения или энергоснабжения не всегда даёт
возможность жильцам использовать альтернативные
источники тепла, воды или электроэнергии. Поэтому
потребители вынуждены „соглашаться” с тарифами, а
также составом, содержанием, количеством и качеством услуг жилищно-коммунальных хозяйств.
3. В игре, в которой один участник является доминирующим игроком, а второй — нет, может возникнуть проблема, связанная с целесообразностью обмана „недоминирующего игрока”. Проблема заключается в том, что если он (недоминирующий участник)
отступает от оптимальной стратегии (выбирает другой
вариант действий), то тем самым он усугубляет свой
проигрыш и одновременно увеличивает выигрыш „доминирующего игрока” (напоминаем, что сейчас рассматривается игра с „нулевой суммой”). Поэтому доминирующий игрок имеет реальную заинтересованность в том, чтобы его соперник выбрал стратегию,
отличную от оптимальной (что автоматически приведёт в увеличению выигрыша „доминирующего игрока”). Добиться этого можно различными способами:
— ввести в заблуждение второго игрока в отношении выбранной стратегии (например, поставщики
услуг для жилищно-коммунального сектора, практически не информируют потребителей о правилах пользо-
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вания сетями, не дают рекомендации по снижению затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, не дают
возможности потребителям использовать альтернативные источники получения тех или иных услуг);
— подкуп второго игрока (за счёт уменьшения
потенциально большего выигрыша; например, предоставление так называемых „бонусов”, „бесплатных”
товаров и товаров „со скидкой”) — кроме этого, в
системе оказания услуг в жилищно-коммунальном
секторе одной из проблем является негласное и неофициальное подключение некоторых потребителей к
источнику оказания услуг — оплата при этом осуществляется „неформальным путём” (другими словами,
посредством взятки);
— использование альтернативных методов принуждения второго игрока к невыгодным для себя действиям (путём использования резерва от возможного
увеличения выигрыша). Примером таких действий может быть недобросовестная реклама, принуждение
потребителей к участию в тех или иных акциях и т. д.
4. Отметим, что „недоминирующий игрок” не имеет возможности воздействовать на „доминирующего
игрока” (за исключением предложения увеличить собственный проигрыш за „соответствующее вознаграждение” от доминирующего игрока). Однако данный вариант действий в принципе может рассматриваться как
сознательное нанесение ущерба путём злоупотребления
служебным положением, если будут доказаны два факта: 1) наличие умысла (ведь руководитель всегда может
сказать, что ему ничего не было известно о лучшем варианте решения); 2) наличие корысти со стороны такого
руководителя (что в принципе выявить и доказать крайне сложно). Тем не менее, подобный вариант возможен
на практике, когда потребитель начинает злоупотреблять
своим положением (возможностями списания долгов,
несанкционированным подключением новых потребителей, умышленное доведение предприятия до банкротства, искусственное увеличение затрат с целью сокрытия налогооблагаемой прибыли и т. д.)
5. Рассмотренные выводы полностью соответствуют случаю, когда выбор той или стратегии стороны в игре осуществляют одновременно. При этом первоочерёдность хода в принципе не имеет значения, если
оба игрока имеют об игре полный объём информации. Ошибка в ходе игры (и, соответственно, ухудшение результатов деятельности) свидетельствует только о том, что кто-то из игроков имеет недостаточный
объём информации об исходах игры (возможные
ошибки, связанные с человеческим фактором, в данной статье не рассматриваем).
6. Если игра предполагает поочерёдную последовательность ходов, что это в значительной степени
увеличивает количество возможных исходов (сравним, для примера, обычные и стоклеточные шашки).
При этом на первое место выходит проблема принятия эффективного решения в условиях большого (или,
даже, необозримого) количества возможных исходов.
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В этом случае качество принятого решения будет зависеть от таких факторов, как:
1. уровень знаний и опыт менеджера;
2. возможность использовать ошибки противоположной стороны;
3. качество информационного обеспечения руководителей, на которых возложена обязанность принимать решения.
Таким образом, можно утверждать, что в случае игры с нулевой суммой и наличием „седловой
точки” основными задачами управления являются:
— сбор информации и выявление всех возможных альтернативных вариантов принятия решения;
— оценка эффективности существующих вариантов решения;
— выбор эффективного решения (оптимальной
стратегии);
— осуществление контроля за выполнением принятого решения, дополнительная проверка его оптимальности.
В случае, когда игра не имеет „седловой точки”,
действующий аппарат теории игр [1, 6, 10] предполагает
использование так называемых смешанных стратегий.
Такие смешанные стратегии (точнее, вероятности использования этих стратегий) могут быть найдены стандартными методами линейной алгебры (аналитическими,
графическими, матричными и др.). Смешанные стратегии предполагают, что после того, как будет найдено
оптимальное сочетание различных стратегий, игрок,
основываясь на каком-либо случайном выборе, будет
назначать те или иные стратегии в установленном оптимальном соотношении. Следует отметить, что подобный
подход может быть допустим в азартных играх, с дополнительным привлечением вероятностных методов; в
случаях, когда рассматриваются „игры против природы” и в ряде других. В реальной экономической деятельности предприятий и организаций данный подход
практически не применим (или может быть использован
в крайне ограниченных масштабах, для решения специальных локальных задач). Показательный пример приводят Льюс и Райфа [6, с. 112 — 113], которые задаются
вопросом: как отреагирует комиссия, проверяющая деятельность менеджера, если узнает, что в основу эффективных (или гибельных) для организации решений было
положено подбрасывание монеты или бросание кости?
Кроме того, не следует забывать и о явлении, которое
условно можно назвать „выигрышем в лотерею”: выиграть в лотерею в принципе можно, но в целом участие в
лотерее приводит к проигрышу всех участников.
Таким образом, если возникает игра со смешанными стратегиями (без седловой точки), то для разрешения возможных конфликтов можно использовать
следующие подходы:
1. Предоставление сторонам поочерёдного права на первый ход.
2. Изменение условий игры с целью создания
„седловой точки”.
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Таблица 2
Матрица игры для „задачи о торге”
В (покупатель, владелец денежных средств Д)

Стратегии контрагентов

в1 (+)
А (продавец,

а1 (+)

владелец товара
Т)

в2 (-)
+Т-Д

-Т+Д

+Т+Д
-Т-Д

а2 (-)

-Т-Д
+Т+Д

-Т+Д
+Т-Д

3. Пересмотр правил игры таким образом, чтобы перевести игру из категории игры с нулевой суммой в игру с ненулевой суммой.
Последний путь является наиболее предпочтительным для экономической системы. Это можно продемонстрировать на примере классической „задачи о торге”, которую обычно рассматривают параллельно с задачей, получившей название „дилемма заключённого”.
При этом следует заметить, что в классической постановке „дилемма заключённого” представляет собой
задачу с ненулевой суммой, а „задача о торге” может
быть постепенно трансформирована из задачи с нулевой суммой в задачу с ненулевой суммой.
Итак, „задача о торге” заключается в следующем.
Имеется два игрока: продавец А (у которого есть товар Т), и покупатель В (у которого имеется денежная
сумма Д). Игроки А и В заинтересованы провести
обмен и заключают соответствующую сделку (классическая сделка купли-продажи). Возникает вопрос:
как следует вести себя игрокам после заключения
сделки — выполнять её условия или нет? При классическом анализе данной задачи будет получен ответ,
что контрагенты должны обманывать друг друга. Данная ситуация продемонстрирована в табл. 2.
В таблице 2 используем следующие условные
обозначения:
а1 (+) — первая стратегия продавца А (знак „+”
показывает, что А намерен вести себя честно);
а2 (-) — вторая стратегия продавца А (знак „-”
показывает, что А намерен обмануть покупателя);
в1 (+) — первая стратегия покупателя В (знак „+”
показывает, что В намерен вести себя честно);
в2 (-) — вторая стратегия покупателя В (знак „-”
показывает, что В намерен обмануть продавца);
+Т-Д — у игрока остаётся товар, и исчезают
деньги;
-Т+Д — у игрока остаются деньги, и исчезает
товар;
+Т+Д — у игрока остаются и деньги и товар;
-Т-Д — у игрока не остаётся ни денег ни товара.
Результат игры, представленной в таблице 2, представлен графически на рис. 3.
Используя предложенный ранее подход, получим
векторы предпочтений для игроков, представленные
на рис. 4.

Таким образом, анализ векторов предпочтений
в „задаче о торге” в классической постановке позволяет сделать следующие выводы:
1. „Задача о торге” в классической постановке
представляет собой игру с нулевой суммой и симметричным нулевым решением.
2. Для игрока А существует два равноценных
вектора предпочтения: а1а1а2а2 и а1а2а1а2. Таким образом можно сделать вывод, что для игрока А доминирующей является вторая стратегия (а2) — стратегия
обмана.
3. Для игрока В также существует два равноценных вектора предпочтения: в1в1в2в2 и в1в2в1в2. Таким образом можно сделать вывод, что для игрока В
доминирующей также является вторая стратегия (в2)
— стратегия обмана.
4. Исходя из вышесказанного, можно сделать
вывод, что оптимальной для обоих контрагентов является стратегия обмана (а2в2) — при этом данное решение (с ценой игры равной нулю) имеет характер
седловой точки.
Формально задача решена, и даже найдена седловая точка. Однако возникает вопрос — почему же
тогда в реальной жизни ежедневно происходят миллионы (если не миллиарды) сделок купли-продажи и при
этом большинство контрагентов не стремится обмануть
друг друга? И такая ситуация продолжается уже не одну
тысячу лет. В чём же тогда ошибка в рассуждениях?
Анализ „задачи о торге” показывает, что основная
ошибка кроется в самой постановке задачи, а точнее, в
том, что задача решается как задача с нулевой суммой.
Попробуем несколько преобразовать данную задачу.
Рассмотрим ситуацию, когда в игру вводится
штраф. Возможны два варианта штрафа: 1) на обманувшую сторону налагается штраф, однако проигравшая сторона ничего не получает взамен; 2) на обманувшую сторону налагается штраф, и при этом часть
штрафа передаётся пострадавшей стороне для возмещения нанесенного ущерба. В первом случае возможное решение задачи трансформируется таким образом,
как это представлено в таблице 3 и на рис. 5.
Отличительной особенностью табл. 3 является то,
что в неё вводится размер штрафных санкций (Ш).
Так как штрафные санкции налагаются на провинив-
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Рис. 3. График выигрышей „задачи о торге” в классической постановке
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Рис. 4. Векторы предпочтений для игроков в „задаче о торге” в классической постановке

шуюся сторону, то в качестве результата штраф будет
учитываться со знаком „-”.
Представленный на рис. 5 результат игры показывает следующее:
1. За счёт введения штрафных санкций стратегия взаимного обмана (а2в2) перемещается в третий
квадрант и становится невыгодной.
2. Для того чтобы стратегия обмана стала невыгодной (а, соответственно, стратегия честного партнёрства стала доминирующей) необходимо размер
штрафа сделать достаточно большим. Это позволит
переместить точки а1в2 и а2в1 также в третий квадрант.
Если это удастся сделать, то будет получена „седловая точка” а1в1 — взаимное честное поведение. Если
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

же размер штрафов будет незначительным, „седловая
точка” отсутствует и решение формально будет находиться в смешанных стратегиях.
Использование второго варианта штрафования
(когда компенсация выплачивается пострадавшей стороне) позволит с большей вероятностью получить „седловую точку”, но не изменит её значение (и положение
на графике) — точка начала координат О(0,0).
Поэтому рассмотрим ситуацию, когда в задачу вводится дополнительный вид потерь — потеря возможной
прибыли. Данная ситуация может быть рассмотрена как
при наличии, так и при отсутствии штрафов. Если штраф
отсутствует (для простоты рассмотрения задачи), то процесс защиты потенциальной прибыли возможен в тех

203

В. В. Шевченко
Таблица 3
Матрица игры для „задачи о торге” с использованием штрафа
Стратегии контрагентов

В (покупатель, владелец денежных средств Д)
в1 (+)

А (продавец,

а1 (+)

+Т-Д

владелец товара
Т)

в2 (-)

-Т+Д

+Т+Д-Ш
-Т-Д

а2 (-)

-Т-Д
+Т+Д-Ш

-Т+Д-Ш
+Т-Д-Ш

В
а1в2

I квадрант

а1в1
О (0,0)

II квадрант

А

IV квадрант

.

а2в1

а2в2

III квадрант
Рис. 5. Результаты игры для „задачи о торге” с использованием штрафа

случаях, когда одна крупная сделка разбивается на большое количество мелких. При этом:
— в случае обмана в мелкой сделке потери обманутой стороны являются минимальными, соответственно прибыль обманувшей стороны также стремится к нулю;
— в случае честной игры возникает седловая точка положение которой оказывается в первом квадранте — результат предполагает, что обе стороны получают взаимную прибыль.
Такая задача является более реалистичной, а результат её решения представлен в таблице 4 и на рис. 6.
При этом можно чётко выделить доминирующие стратегии у игроков: а1 — для игрока А, и в1 — для игрока В.
ИГРЫ С НЕНУЛЕВОЙ СУММОЙ
Рассматривая игры с ненулевой суммой, отметим, что игра с ненулевой суммой имеет следующие
особенности:
1. Выигрыш одного игрока не обязательно означает проигрыш другого. Поэтому возможны случаи,
когда оба игрока либо вместе выигрывают, либо вместе проигрывают.
2. Общий взаимный выигрыш, либо взаимный
проигрыш, могут быть рассмотрены с использованием критерия эффективности третьего лица. В качестве

такого третьего лица могут выступать общество, потребители, представители местной общины и т. д. В
этом случае такое третье лицо может составить собственную шкалу эффективности различенных сочетаний стратегий игроков.
3. В отличие от игры с нулевой суммой, если
игра с ненулевой суммой имеет „седловую точку”, то
наличие единственного доминирующего игрока не
является обязательным. Данное положение будет более детально рассмотрено ниже.
Детальный анализ игр двух лиц с ненулевой суммой, с точки зрения анализа конфликтов, в общественной жизни был в своё время проведен лауреатом Нобелевской премии Т. Шеллингом в его работе „Стратегия конфликта” [7]. В данной работе во
второй и третьей главах [7, с. 66 — 72] Т. Шеллинг
вводит основные институциональные и структурные
характеристики переговоров (и торгов), а также рассматривает типичные ситуации, наиболее характерные для процесса проведения торга или переговоров. Тем не менее, выводы Т. Шеллинга вызывают
ряд вопросов:
1. В предисловии к своей книге Т. Шеллинг высказывает сожаление, что из работы были изъяты примеры с матрицами „чтобы не пугать читателей” [7,
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Таблица 4
Матрица игры для «задачи о торге» с учётом фактора прибыли
В (покупатель, владелец денежных средств Д)

Стратегии контрагентов

в1 (+)
А (продавец,

а1 (+)

+Т-Д+П

владелец товара
Т)

в2 (-)

-Т+Д+П

+Т+Д-П
-Т-Д+П

а2 (-)

-Т-Д+П
+Т+Д-П

-Т+Д-П
+Т-Д-П

В
а1в2

I квадрант

. ав

II квадрант

А

1 1

.

а2в1

а2в2

IV квадрант

III квадрант

Рис. 6. Решение игры для „задачи о торге” с учётом фактора прибыли

с. 10]. Действительно, отсутствие формализации при
решении ряда задач привело к недостаточной стройности и строгости выводов.
2. Т. Шеллинг вводит 4 категории (варианта)
торга: предварительное заявление, сдерживающая угроза, обещание и вымогательство. Вызывает сомнение целесообразность использования тех или иных
терминов (правда, этот недостаток может быть связан с особенностями и проблемами перевода данной
книги).
3. Некоторые выводы автора носят спорный характер, а различные варианты торга смешиваются
между собой. Так, например, ситуация „предварительного заявления” может быть рассмотрена как частный случай, когда два варианта выигрыша совпали между собой. Ситуации „сдерживающей угрозы”
и „обещания” во многом пересекаются между собой, поэтому возникает путаница в определении оптимальных стратегий.
Подход, предложенный Т. Шеллингом, может
быть успешно модернизирован, если использовать
анализ с применением понятий „доминирующий
игрок” и „доминирующая стратегия”. При этом следует помнить, что в игре с ненулевой суммой количество „доминирующих игроков” может отличаться от
Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

1. По признаку доминирования игру двух лиц с ненулевой суммой можно представить в виде таблицы 5.
В таблице 5 используются следующие условные
обозначения:
Д — доминирующая для игрока стратегия;
Н — недоминирующая стратегия.
Таким образом, использование признака доминирования позволяет выделить три группы возможных вариантов игры двух лиц с ненулевой суммой:
1. Оба игрока имеют доминирующую стратегию
(ДД). Эта ситуация соответствует ситуации „обещания” у Т. Шеллинга и означает, что оптимальный выбор выгоден обоим игрокам. Другими словами, если
второй игрок также имеет собственную доминирующую стратегию, то он будет выбирать её независимо
от характера поведения первого „доминирующего
игрока”. Данную ситуацию можно рассматривать как
взаимовыгодное сотрудничество (хотя при этом выигрыши каждой из сторон могут различаться). Примером такого подхода может быть переход потребителей на энергосберегающие технологии, участие в программе подключения счётчиков и т.д..
2. Один игрок доминирующий, а второй — нет
(НД, ДН). Эту ситуацию Т. Шеллинг определяет как
„вымогательство” или как „сдерживающую угрозу”
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Таблица 5
Матрица игры двух лиц
Игрок В

Стратегии контрагентов
Игрок А

Д

Н

Д

ДД

ДН

Н

НД

НН

(это зависит, чьё поведение рассматривает Т. Шеллинг). Однако, с точки зрения доминирования, ситуация характеризуется более просто. Доминирующий
игрок выбирает оптимальную для себя стратегию. Второй игрок — подстраивается под неё. Второй игрок, в
зависимости от имеющейся информации, может менять свои решения, но „доминирующий игрок” свою
стратегию менять не будет. Так как рассматривается
игра с ненулевой суммой, то „недоминирующий
игрок”, меняя свои стратегии и решения, может менять как свой выигрыш, так и выигрыш „доминирующего игрока” (соответственно может изменяться и
общий выигрыш-результат). Поэтому у „недоминирующего игрока” может появиться возможность требовать от „доминирующего игрока” определённой компенсации за принятие более выгодного решения.
3. Оба игрока — недоминирующие (НН). Частично под данную категорию попадает ситуация „предварительного заявления” Т. Шеллинга. В более общем виде
можно сказать, что ситуация в наибольшей степени соответствует ситуации смешанных стратегий, которая не
имеет однозначных оптимальных решений. Могут быть
рассмотрены такие варианты, как чередование права
первого хода, выработка третьим лицом дополнительных критериев, которые могут повлиять на принимаемое решение и т. д. В некоторых системах управления
вполне целесообразным будет постановка вопроса об
изменении самой игры путём изменения её правил, чтобы перейти к ситуациям с доминированием.
Рассмотренные выше варианты сочетания доминирования и недоминирования позволяют выделить
ряд факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений. К таким факторам
относятся:
— важность того, кто сделает первый ход;
— устойчивость поведения игроков;
— важность и целесообразность полного информационного обеспечения;
— целесообразность перехода в другую категорию.
С учётом перечисленных выше факторов характеристики возможных вариантов игр двух лиц с ненулевой суммой могут быть представлены в виде таблицы 6.
Анализ данных таблицы 6 позволяет ставить ряд
проблемных вопросов, которые будут определять направления дальнейший исследований по данному вопросу:

1. Какая из ситуаций лучше для игроков (предприятий) и для общества. По каким критериям должна проводиться такая оценка?
2. По какой причине и каким образом можно
осуществлять переход из одной группы состояний в
другую?
3. Существует ли какой-либо циклический закон, в соответствии с которым переход из одного состояния в другое проходил по замкнутому циклу (ведь
иначе все организации уже давно бы перешли в одно
и то же состояние)?
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Несмотря на относительную ограниченность,
с математической точки зрения, аппарат теории игр
для 2 лиц является достаточно разнообразным и математически проработанным. Это очень важно для
получения однозначных результатов при проведении
прогнозных оценок возникающих в реальной экономике ситуаций.
2. В зависимости от поставленных целей и задач, одна и та же проблема может быть проанализирована с привлечением различных вариантов аппарата теории игр для 2 лиц. При этом варьирование применяемых методов и подходов позволяет более всесторонне проработать реальную проблему, которая возникает в той или иной ситуации.
3. Использование понятий „доминирующая
стратегия” и „доминирующий игрок” позволяют упростить анализ сложившейся ситуации и более обоснованно давать рекомендации по решению проблем, сложившихся в том или ином экономической объекте.
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Таблица 6
Факторы, влияющие на характеристики игр с ненулевой суммой
Группы игр с
ненулевой суммой

Факторы
Фактор первого
хода

Фактор
устойчивости
системы

НН

Важен

Неустойчива

ДН, НД

Не важен

Устойчива

ДД

Не важен

Устойчива

физико-математической литературы, 1061. — 127 с.
4. Блекуэлл Д. Теория игр и статистических решений / Д. Блекуэлл, М. А. Гиршик ; пер. с англ.
И. В. Соловьёва ; под ред. Б. А. Севастьянова. — М. :
Издательство иностранной литературы, 1958. — 375 с.
5. Вильямс Дж. Совершенный стратег или букварь
по теории статистических игр / Дж. Д. Вильямс ; пер.
с англ. Ю. С. Голубева-Новожилова ; под ред.
И. А. Полегаева. — М. : Советское радио, 1960. —
266 с. 6. Льюс Р. Д. Игры и решения: введение и критический обзор / Р. Д. Льюс, Х. Райфа ; пер. с англ.
И. В. Соловьёва ; под ред. Д. Б. Юдина. — М. : Издательство иностранной литературы, 1961. — 644 с.
7. Шеллинг Т. Стратегия конфликта / Т. Шеллинг ;
пер. с англ. Т. Даниловой ; под ред. Ю. Кузнецова,
К. Сонина. — М. : ИРИСЭН, 2007. — 366 с.
8. Binmor K. Game theory: a very short introduction /
Ken Binmore. — Oxford : Oxford University Press, 2007.
— 184 p. 9. Ordeshook P. Game theory and political
theory: an introduction / Peter C. Ordeshook. —
Cambridge: Cambridge University Press, 2003. — 511 p.
10. Вентцель Е. С. Элементы теории игр / Е. С. Вентцель. — М. : Физматгиз, 1961. — 68 с. 11. Кукушкин Н. С. Теория неантагонистических игр / Н. С. Кукушкин, В. В. Морозов. — М. : Изд-во МГУ, 1984. —
104 с. 12. Воробьёв Н. Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры / Н. Н. Воробьёв. — М. : Наука,
1984. — 496 с. 13. Иванова Р. Х. Игровой подход к
рыночному ценообразованию / Р. Х. Иванова // Экономика промышленности. Экономика Украины на
пороге третьего тысячелетия : сб. науч. тр. / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. АО „НКМЗ”. —
Донецк, 2000. — С. 295 — 299. 14. Лепа Н. Н. Методы и модели стратегического управления предприятием: монография / Н. Н. Лепа ; НАН Украины. Ин-т
экономики пром-сти. — Донецк : ООО „Юго-Восток
ЛТД”, 2002. — 186 с. 15. Герасимчук О. Б. МатЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

Фактор
информационного
обеспечения
Выигрывает тот, у
кого больше
информации
Выигрыш может
получить только
доминирующий
игрок
Полная
информация
выгодна обоим
игрокам

Фактор
целесообразности
перехода
Возможен и нужен
обоим игрокам
Возможен и нужен
недоминирующему
игроку
Не нужен

ричні ігри двох осіб з розмитою вхідною інформацією
в економіці / О. Б. Герасимчук // Вісник Львівського
університету. Серія економічна. — Вип. 37(1). — Львів,
2007. — С. 277 — 284.
Шевченко В. В. Можливості розширення сфери застосування теорії ігор двох осiб для ухвалення управлінських рішень
У статті розглянуто можливості використання
теорії ігор для прийняття рішень у сфері управління
підприємством. Введено й розглянуто поняття „домінуюча стратегія” та „домінуючий гравець”.
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сферы применения теории игр двух лиц для принятия управленческих решений
В статье рассмотрены возможности использования теории игр для принятия решений в сфере управления предприятием. Введены и рассмотрены понятия
„доминирующая стратегия” и „доминирующий игрок”.
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Shevchenko V. V. Possibilities of expansion of
purview of two persons game theory for acceptance
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The paper describes the possibilities of using game
theory to decision-making in business management.
Introduced and discussed the concept of “dominant
strategy” and “dominant player”.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Постановка проблеми. Бажання досягти успіху
характерне для багатьох підприємств. Перш ніж вирішити чи досягнуто успіху та що необхідно для цього, слід
визначити, що ж таке успіх. Підприємство існує для досягнення певних цілей. Якщо підприємство реалізувало
свою мету, то можна вважати, що воно досягло успіху.
Але, щоб бути успішним протягом тривалого часу, щоб
вижити в складних конкурентних умовах й досягти своїх
цілей, управління підприємством має бути і результативним, і ефективним. В економічній літературі, термін „результативність” зараз став дуже популярним. За словами класика сучасного менеджменту П. Друкера, результативність є наслідком того, що „робляться потрібні, правильні речі”, а ефективність є наслідком того, що „правильно створюються саме ці речі” [4].
Саме поняття „результат” стосовно організації є
широким і різнобічним. А вибір критеріїв оцінки результатів і створення самої системи управління результативністю підприємством за умов проведення комплексу організаційних та економічних змін залишається проблемою і в сучасній науковій літературі, і на
практиці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми управління результативністю підприємства широко розглядають в економічній літературі. Оцінювання результативності роботи підприємства є одним з
ключових елементів системи прийняття та обґрунтування управлінських рішень. Проблематика ефективності та результативності управління підприємством
протягом тривалого часу знаходиться в центрі уваги
багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців. Питання
стосовно того, як трактувати сутність понять „результативність” та „ефективність”, та як проводити оцінку
результатів роботи підприємства, розглядають в працях таких вчених, як: А. Авдющенко [1], І. Бондаренко [2], О. Виборова [3], П. Друкер [4], Т. Загорна [5],
О. Карпенко [6], Г. Коккінз [7], Л. Лігоненко [8],
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі [10], М. Ніколаєв
[11], О. Тищенко, М. Кизим, Л. Догадайло [12],
Л. Федулова [13], С. Харченко [14]. Аналіз цих публікацій свідчить про відсутність єдиного підходу до
визначення деяких економічних категорій. Оскільки

ці положення недостатньо висвітлено в сучасній економічній науці, то в досягненні успіху підприємствами на сучасному етапі важливу роль відіграє встановлення взаємозв’язку між результативністю та економічною ефективністю управління підприємством.
Мета дослідження. Дослідити сучасні підходи
до визначення результативності управління підприємством та визначити зв’язок між термінами „результативність” та „ефективність” й розмежувати їхню
сутність.
Основні результати дослідження. На думку
багатьох економістів, досягнення підприємством встановлених цілей та завдань передбачає управління не
лише ресурсами, що безпосередньо використовують
у виробничому процесі, а й результатами. Саме такий
підхід до управління підприємством, з погляду О. Тищенко, М. Кизим, Л. Догадайло [12] дозволяє реалізувати гнучку систему менеджменту результатів, яка
зможе адекватно функціонувати під впливом факторів
зовнішнього та внутрішнього середовища. Автори
вважають що під результативністю слід розуміти сукупний результат функціонування системи менеджменту з врахуванням усіх її елементів та потенціал для
можливого її розвитку. Ця категорія є багатокритерійною величиною, структура якої залежить від специфіки діяльності підприємств.
Гері Коккінз [7] розглядає управління результативністю як перетворення стратегії організації в життя,
перетворення планів у конкретні результати. На його
думку, управління результативністю можна представити як концепцію, що поєднує відомі методології поліпшення бізнесу й технології. Методології вже не обов’язково використовувати окремо — їх можна гармонійно поєднувати. Вчений зауважує, що іноді управління результативністю відносять до систем управління людськими ресурсами й персоналом, але насправді концепція управління результативністю ширше. Управління результативністю поєднує методології,
показники, процеси, програмне забезпечення й системи керування діяльністю організації.
Л. Федулова [13] вважає, що результативність це
міра точності управління, що характеризується досяг-
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Ціль
Критерії оцінки цілей

Результативність за
досягнення цілей

Оперативних

Стратегічних

Результативність організаційної
системи як синергічний ефект

Рис. 1. Схема управління результативністю організаційної системи [13]

ненням очікуваного стану об’єкта управління, мети
управління або рівнем наближення до неї. Ця категорія
пов’язана з виробничими, технологічними та управлінськими процесами, конкретними проблемами й способами їх розв’язання. Результативність, з одного боку,
залежить від створення умов і результатів праці на конкретному об’єкті, а з іншого, — від зовнішнього середовища та ситуацій, які визначають кон’юнктуру ринку
та від величини акціонерного капіталу й величини ситуаційного доходу від реалізованого товару.
Л. Федулова [13] виокремлює фактори, що впливають на результативність організації, а саме:
— потенціал системи організації;
— збалансованість складових організації;
— процеси на всіх стадіях кругообігу фондів;
— рівень розвитку всіх підсистем;
— раціональність співвідношення між результативністю господарської та результативністю фінансової діяльності;
— оптимальна залежність між активною і пасивною адаптивними реакціями системи та потенціал конкурентного статусу організаційних формувань.
Результативність не завжди мають характеризувати лише кількісні показники. За умов забезпечення
конкурентних позицій система менеджменту організацій може знизити рівень якісних параметрів свого
функціонування з урахуванням цілей майбутньої поведінки. Визначення результативності підприємства
системи можна зобразити схемою (рис. 1).
На думку С. Харченко, управління результативністю — це складний комплексний процес, який розглядає підприємство і з позицій оцінки його перспективних можливостей у напрямку досягнення поставлених цілей, і з позицій рівня реалізації поставлених
завдань [14, с. 141 — 149].
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Результативний підхід розглядає результативність
підприємства як інтегральну оцінку потенційних можливостей та їхню реалізацію для досягнення економічного ефекту. З огляду на наявний рівень використання
результативності підприємства відбувається удосконалення механізмів управління та ухвалення важливих
управлінських рішень. У свою чергу, стратегія управління результативністю повинна коригуватися з урахуванням нових реалій життєдіяльності суб’єкта господарювання.
Наряду з терміном результативність завжди зустрічаємо термін ефективність. Деякі автори не розмежовують ці поняття, вважаючи їх синонімами, а деякі
розглядають ці поняття як окремі терміни, і зараз це є
дискусійним питанням. Наприклад, Л. Лігоненко [8]
у своїй статті намагався розмежувати поняття результативність та ефективність, і вважав що саме це є надзвичайно важливим для оцінки ефективності функціонального менеджменту підприємства, оскільки використання системи показників результативності вирішує проблему ідентифікації витрат на даний вид управління, дозволяє більш широко використовувати
нефінансові індикатори, які характеризують наслідки
управлінської діяльності.
Т. Загорна [5] навпаки вважає, що поняття
„ефект” і „результат” можна сприймати як тотожні й
орієнтувати на них побудову конкретної управлінської
системи. На її думку, таке управління спрямоване на
кількісне зростання результуючих показників. Ефективність, на відміну від ефекту, не лише враховує результат діяльності (прогнозований, плановий, досягнутий, бажаний), а й розглядає умови, за яких його
було досягнуто. Також зазначено, що „ефективність є
порівняльною оцінкою результату діяльності, що відображає не лише її здатність забезпечити економічне зро-
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Таблиця 1
Аналіз підходів щодо визначення результативності
Зв’язок між термінами „результативність”
Сутність
та „ефективність”
Результативність є наслідком того, що
Обидві категорії є взаємопов’язаними та
„робляться потрібні, правильні речі”.
важливими
в
досягненні
успіху
підприємствами в сучасних умовах
функціонування.
Управління результативністю – перетворення Розглядає управління результативністю та
стратегії організації в життя, перетворенням систему показників ефективності окремо, і
планів у конкретні результати; концепція, що вважає,
що
система
показників
поєднує відомі методології поліпшення ефективності
–
це
індивідуальний
бізнесу й технології.
інструмент моніторингу результативності
окремих керівників або співробітників.
Результативність – сукупний результат Ці два явища не є тотожними, але
функціонування системи менеджменту з взаємодоповнюють один одного.
врахуванням усіх її елементів та потенціал
для можливого її розвитку.
Результативність – міра точності управління, Автор розглядає результативність та
яка
характеризується
досягненням ефективність
окремо.
Уважає,
що
очікуваного стану об'єкта управління, мети ефективність пов’язана із задоволенням
управління або рівнем наближення до неї.
потреб споживачів і є зовнішнім
показником, який важко виміряти.
Управління результативністю – це складний Дослідник розглядає лише теоретичні
управління результативністю
комплексний
процес,
який розглядає аспекти
підприємство і з позицій оцінки його підприємств.
перспективних можливостей у напрямку
досягнення поставлених цілей, і з позицій
рівня реалізації поставлених завдань
Результативність
–
ступінь реалізації Науковець
обґрунтовує
доцільність
запланованої
діяльності і
досягнення розмежування цих дефініцій та їх
запланованих результатів.
відокремленого використання в процесі
оцінки діяльності підприємства, його
розвитку, загального та функціонального
менеджменту.
„Ефект” і „результат” можна сприймати як Уважає обидві категорії „ефект” і
тотожні й орієнтувати на них побудову „результат” синонімічними.
конкретної управлінської системи. На думку
дослідниці, таке управління спрямоване на
кількісне
зростання
результуючих
показників.
Для того щоб бути успішною, тобто досягти Дослідники
підтримують
погляд
мети, організація повинна вижити за П. Друкера.
допомогою результативності та ефективності.
Учений
розглядає
тільки
категорію Автор розглядає лише термін ефективність
„ефективність».
як економічну категорію й дає єдину
якісно-кількісну
характеристику
результативності господарювання.
Поняття „ефект” та „результат” автор Ефективність є оцінкою результатів, в свою
сприймає як тотожні, і вважає, що чергу, „ефект” та „результат” перебувають
ефективність становить оцінку результату у тісному взаємозв’язку.
діяльності з урахуванням витрат, які
забезпечили його отримання.
Уважає, що за допомогою ефективності Автор розглядає термін ефект та результат
характеризується результативність діяльності як синоніми; „ефект” означає результат,
економічних систем (підприємств, територій, наслідок певних причин, дій. Підкреслює,
національної економіки).
що
потреби
економічної
практики
змушують
в
деяких
випадках
розмежовувати зазначені терміни.
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стання, а й можливість стимулювати прогресивні
структурно-якісні зміни”, а „ефект є одним з компонентів, що співвідносяться між собою в процесі
вирішення завдань оптимізації” [5].
Деякі з авторів, а саме: М. Мескон, М. Альберт,
Ф. Хедоурі вважають, що ефективність характеризується співвідношенням між обсягом виробництва продукції та необхідними для її виготовлення ресурсами,
тобто визначається, як внутрішній параметр функціонування підприємства, віддзеркалюючи ефективність
використання ресурсів [10].
М. Ніколаєв [11] розглядає ефективність як економічну категорію та дає єдину якісно-кількісну характеристику результативності господарювання. Вона
властива всьому відтворювальному процесу в цілому і всім його фазам: виробництву, розподілу, обміну
і вжитку, і знаходить своє вираження й реальне втілення
в діяльності будь-якої господарської ланки та господарських систем всіх рівнів, будь це окрема фірма,
підприємство, домогосподарство, галузь, регіон або
вся економіка в цілому.
А. Авдющенко [1] та Л. Мельник [9] вважають,
що оскільки ефективність є оцінкою результатів, то
поняття „ефект” та „результат” перебувають у тісному
взаємозв’язку. Однак Л. Мельник підкреслює, що
потреби економічної практики змушують у деяких
випадках розмежовувати зазначені терміни. Під умовним поняттям „економічний результат” зазвичай мають на увазі загальний (брутто) результат (виручка,
прибуток), а під поняттям „економічний ефект” — чистий (нетто) результат (прибуток). Принциповий
взаємозв’язок між двома поняттями може бути виражений формулою:
E=R—C
де E — величина умовного економічного ефекту;
R — величина умовного економічного результату;
C — повні витрати на реалізацію заходу, який
викликав ефект [9].
Проведене дослідження підходів різних авторів
до визначення результативності управління підприємством дозволяє виявити розбіжності в трактуванні
результативності та визначити зв’язок між термінами
„результативність” та „ефективність” (табл. 1).
Таким чином можна зробити висновок, що результативність менеджменту — це спроможність системи управління створювати умови для реалізації цілей
і стабільного розвитку економічної ефективності, що,
зокрема, залежить від міри та кількості досягнутих результатів підприємства за визначений термін. Створення
відповідних умов реалізації цілей та коректне їх визначення передбачає забезпечення довготермінового
існування та розвиток підприємства.
Щодо ефективності менеджменту, то вона відобЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ражає, насамперед, результативність управлінської
діяльності, що визначається як відношення отриманих
результатів від реалізації певних важелів в організації
до витрат, які супроводжують їх отримання. Також
економічна ефективність відображає економічні результати діяльності організації за конкретної системи управління.
На нашу думку, слід погодитися з тими науковцями, які вважають, що дефініції „ефективність” та
„результативність” знаходяться в тісному взаємозв’язку, але слід розмежовувати ці поняття й розглядати їх як окремі категорії.
Для того, щоб обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечити ефективність їхньої реалізації потрібно
правильно обрати критерії для розв’язання проблем
стратегічного, тактичного та оперативного характеру.
А це, в свою чергу, потребує формування ефективної
системи управління за результатами. Формуючи систему управління результативністю підприємства, слід враховувати, що кінцева результативність визначається
рівнем забезпечення раціональної взаємодії зовнішнього та внутрішнього середовищ, а також рівнем використання їхніх факторів, як основи формування конкурентних переваг управлінських структур.
Висновки. Отже, після проведеного дослідження можна зробити висновок, що результативність є досить складним поняттям. Результативність охоплює
значну кількість критеріїв, що насамперед відображають успіх підприємства, а саме — показники економічної ефективності управління тощо. Проте ці поняття
є взаємозалежними, оскільки від ефективності управління підприємством певною мірою залежить рівень
досягнення цілей. Головна мета менеджменту — забезпечення стійкого й довготермінового розвитку
підприємства. Тому система менеджменту повинна
функціонувати ефективно й бути результативною, високоякісною та сприяти реалізації цілей підприємства.
Оскільки оцінювання результативності менеджменту
дає змогу виявити можливості й напрямки розвитку
підприємства, надає інформацію щодо необхідності
створення нового товару, диверсифікації щодо проблем взаємодії учасників виробничого й управлінського процесу, то об’єкти майбутніх досліджень охоплюватимуть види результативності й зіставлення їхніми
з видами ефективності менеджменту.
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У статті проаналізовано підходи різних авторів
до визначення результативності управління підприєм-

ством. Виявлено розбіжності в трактуванні результативності. Визначено зв’язок між термінами „результативність” та „ефективність”. Встановлено, що результативність менеджменту — це спроможність системи
управління створювати умови для реалізації цілей і
стабільного розвитку економічної ефективності.
Ключові слова: результативність, ефективність
(економічна ефективність), управління результативністю, ефективність управління, результат, ефект.
Тесленок И. Н., Михайлова О. В., Богаченко Е. П. Современные подходы к определению результативности управления предприятием
В статье проанализированы подходы разных авторов к определению результативности управления предприятием. Выявлены расхождения в трактовке результативности. Определена связь между терминами „результативность” и „эффективность”. Установлено, что результативность менеджмента — это возможность системы
управления создавать условия для реализации целей и
стабильного развития экономической эффективности.
Ключевые слова: результативность, эффективность (экономическая эффективность), управление
результативностью, эффективность управления, результат, эффект.
Teslenok I. N.,
Mykhailova
O. V.,
Bogachenko E. P. Modern approaches of
determination of effectiveness of management
enterprise
In the article approaches of different authors of
determination of effectiveness of management an
enterprise are analyzed. The divergence of opinions of
effectiveness is detected. Connection between
determinations of „effectiveness” and „efficiency” is
determined. It is established, that management
effectiveness is possibility of management system to
create terms for realization of aims and stable development
of economic efficiency.
Key words: effectiveness, efficiency (economic
efficiency), management effectiveness, management
efficiency, result, effect.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО
ПРОЦЕСУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Постановка проблеми. В Україні досягнення
сталого економічного та соціального розвитку можливе лише за використання науково-технічних досягнень та розробок. Саме використовуючи ці чинники
підприємство може ефективно функціонувати та виготовляти високоякісну та конкурентоспроможну продукцію. Розробка та впровадження підприємствами
нововведень у промисловості, сільському господарстві
та сфері послуг визначає загальну інноваційну
активність економіки країни. Головною передумовою
ефективного управління підприємством в сучасних
умовах є оцінка його інноваційного потенційного потенціалу
Аналіз останніх досліджень. Вищезазначену
проблему порушують чимало українських вчених, зокрема, В. Александрова, Ю. Бажал, А. Гальчинський,
В. Геєць, Ю. Капіца, В. Корнілов, В. Семиноженко,
А. Сухоруков та багато інших.
Аналіз публікацій свідчить, що дотепер не в повному обсязі висвітлювалась зазначена проблема в
науковій літературі.
Постановка завдання. Мета даної статті полягає в аналізі проблем організаційно-фінансового забезпечення інноваційного процесу в Україні та визначенні основних напрямів сприяння розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.
Виклад основного матеріалу. Розвиток економіки будь-якого типу визначається активністю інноваційних процесів, економічною ефективністю нововведень, тобто результативністю перетворення науководослідних і дослідно-конструкторських робіт в інноваційний продукт, такий, як нова техніка та прогресивні технології, які сприяють зменшенню собівартості
продукції та підвищенню її конкурентоспроможності
на внутрішньому й зовнішньому ринках.
На початку XXI ст. найважливішим завданням
державної політики в Україні стає формування інституціональних механізмів та інфраструктур інноваційної моделі економіки на всіх рівнях — національному,
регіональному, локальному.
Незважаючи на це, наразі немає чіткого визначення нормативно-правовими актами України всіх елементів
ринкової інноваційної інфраструктури, що можуть бути
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за призначенням віднесені до групи об’єктів підтримки
інноваційної діяльності [6, с. 99 — 114].
Інноваційна інфраструктура — сукупність
підприємств, організацій, установ, їхніх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові,
консалтингові, маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
Інноваційна інфраструктура зумовлює темпи
(швидкість) розвитку економіки країни. Досвід розвинених країн світу підтверджує, що в умовах глобальної конкуренції на світовому ринку виграє той,
хто має розвинену інфраструктуру створення і реалізації інновацій, хто володіє найбільш ефективним механізмом інноваційної діяльності.
Сучасні процеси в економіці України не сприяють технологічним змінам належної інтенсивності.
Потужна інфляція в перші роки незалежності, невдала
промислова політика сприяли тому, що багато інноваційних проектів перестали функціонувати.
Ще одним фактором, що мав несприятливий
вплив на розвиток інноваційної діяльності промислових підприємств України, є зниження темпів інвестицій
в основний капітал в Україні з початку 90-хх рр. XX ст.
[5, с. 5 — 7].
Аналізуючи сучасний стан інноваційної діяльності
промисловості України, не можна не звертати увагу
на інерцію в організації досліджень і розробок, намагання зберегти діючі протягом десятиліть інституційні
структури, що відповідали вимогам адміністративнокомандної економіки. Перетворення останніх років, не
дивлячись на зміни в формах власності, ліквідацію
більшості галузевих міністерств, виникнення нових
організаційних структур тощо, до цього часу не торкнулись принципових основ тієї інституційної системи,
що була характерною для радянської науки.
Аналіз інноваційної активності вітчизняних
підприємств свідчить про вкрай негативну ситуацію в
інноваційній сфері України. У 2008 р., лише на одному з шести промислових підприємств, частка інноваційної продукції становила понад 50%, тоді як на кожному другому до 10%. Загалом понад 90%, від загальної кількості промислових підприємств, взагалі не
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Рис. 1. Динаміка інноваційної активності підприємств (1997 — 2008 рр.)

здійснюють інновацій, оскільки неврегульованість нормативно-правової бази не сприяє інноваційній спрямованості інвестицій [3, с. 73 — 82].
До головних перешкод на шляху активізації інноваційного процесу на підприємствах України можна
віднести:
1. Дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і впровадження інноваційних розробок. Питання розробки ефективного механізму фінансування інноваційного розвитку посідало
чільне місце на всіх етапах розробки інноваційного законодавства України, проте, до сих пір фактично залишається невирішеним. Суттєвим недоліком системи національного регулювання розвитку інноваційної сфери
є те, що вона не лише не сприяє розширенню джерел
фінансування інноваційного розвитку, але й протидіє
залученню небюджетних коштів та виключає можливість
формування спеціальних, у тому числі відомчих фондів
фінансування інноваційних проектів та програм.
2. Недосконалість нормативно-правової системи регулювання й стимулювання інноваційної діяльності. В інноваційній діяльності існує практика ігнорування законодавства або призупинення дії статей законів, які стосуються фінансування інноваційної діяльності. Формування інноваційного законодавства засвідчує, по-перше, нерівномірність цього процесу на
різних ділянках, що знижує роль правової бази інноваційних процесів у цілому, по-друге, — його фрагментарність і недостатність для забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.

3. Невідповідність корпоративної структури,
яка формується в Україні, головним вимогам інноваційного розвитку. У промислово розвинених країнах значна частина потенціалу галузевої науки, пов’язаної з комерціоналізацією результатів наукових досліджень, працює в межах великих корпоративних
структур. Такі структури — замовники більшості наукових досліджень і розробок, формують ринок для
частини наукового та конструкторського потенціалу,
яка діє самостійно в межах малих інноваційних структур, забезпечуючи основну частину інвестиційної складової великих проектів. В Україні ж на сьогодні переважна частина галузевої науки виявилася за межами
корпоративних структур і, відповідно, за межами
відтворювальних механізмів фінансування.
4. Недосконалість чинної системи пріоритетів
розвитку науково-технічної сфери. Визначення системи державних науково-технічних пріоритетів є вихідним орієнтиром для концентрації національних ресурсів з метою технологічного прориву. Формально
таку систему в Україні вже створено, але її конкретне
наповнення не відповідає вимогам перспективного розвитку та потребам світових ринків.
5. Повільне формування в Україні сучасного і
масштабного ринку інноваційної продукції. Повільний розвиток нових галузей виробництва, зумовлений низькими обсягами та деформованою
структурою корпоративних і державних інвестицій,
скороченням внутрішнього інноваційного попиту з
боку галузей високих технологій. Фінансування
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досліджень переважно іноземними замовниками
змушує вітчизняних розробників збувати свою науково-технічну продукцію іноземним фірмам на
початкових етапах інноваційного циклу, перешкоджаючи тим самим накопиченню та розвитку науково-технічного потенціалу в Україні.
6. Неготовність апарату державного управління до предметної діяльності, спрямованої на
інноваційний розвиток економіки. Ставлення державного апарату до питань інноваційного розвитку
значною мірою відображається на непорозуміннях
між державними службовцями та працівниками наукових та науково-дослідних структур. Деякі структури апарату державного управління розглядають
інноваційний розвиток, як великий і непотрібний ризик для себе, а не як ефективний напрям у розвитку
вітчизняних галузей економіки та України в цілому
[2, с 121 — 126].
Як свідчить зарубіжний досвід, головна роль в
стимулюванні інноваційного розвитку промислових
підприємств України полягає в створенні державою
сприятливих умов для здійснення промисловими компаніями науково-дослідної діяльності, уведення в дію
різних видів податкових і амортизаційних пільг.
Наприклад, законодавством Японії для стимулювання впровадження високотехнологічного й екологічно безпечного обладнання дозволяється в перший
рік його експлуатації амортизувати 50% його вартості.
Крім того, для малих та середніх підприємств існує
пільговий режим очисного обладнання: у перші три
роки можна амортизувати по 30% його вартості.
Українське законодавство також передбачає встановлення певних амортизаційних пільг, зокрема, статтею 21.4 Закону України „Про інноваційну діяльність”,
інноваційним підприємствам передбачено дозвіл на
прискорену амортизацію основних фондів і встановлено щорічну двадцятивідсоткову норму прискореної
амортизації основних фондів групи 3. Прискорена
амортизація дає підприємствам можливість швидкого
накопичення коштів для заміни застарілого обладнання і технологій [1, ст. 21.4].
Подаємо такі пропозиції щодо поліпшення управління інноваційною діяльністю на вітчизняних підприємствах:
— створення та виділення в окремий підрозділ
структури, яка б відповідала за впровадження, пошук
та фінансування всіх інноваційних об’єктів на
підприємстві;
— підвищення мотивації працівників до створення та введення нововведень в роботу підприємства;
— впровадження на заводі досягнень НТП поступово з метою оновлення обладнання та процесів
діяльності.
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Найкращим варіантом розвитку інноваційного
середовища є налагодження тісного контакту між
державою, безпосередньо зацікавленою в зростанні
інновацій, що підвищують соціально-економічне благополуччя громадян, освітою в особі вищих навчальнх закладів, які виступають джерелом інноваційних ідей, і бізнесом, здатним здійснити фінансування інноваційних розробок. Можливість здійснити назване завдання надає створення мережі технопарків [4, с. 41 — 48].
Метою створення технопарку є стимулювання
зростання інноваційної складової, як одного з найважливіших системних чинників економічного розвитку,
формування конкурентних переваг вітчизняної економіки, забезпечення національної безпеки країни.
Завдання, які покладено на технопарк:
— залучення фінансових коштів для інноваційної діяльності підприємств;
— створення інфраструктурного середовища для
розвитку інноваційних продуктів в середині
підприємств;
— утримання висококваліфікованих кадрів шляхом створення нових робочих місць відповідного рівня
престижу.
Світовий досвід переконує, що технопарк є
однією з безпрограшних форм вкладення капіталу.
Його економічні переваги забезпечують концентрацію
промислового й банківського капіталу. В Україні повноцінно функціонує всього 8 технопарків: „Інститут
електрозварювання імені Є. О. Патона”, „Інститут монокристалів”, „Вуглемаш” тощо. Пільги стосовно
їхнього оподаткування передбачені Законом України
„Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків”. Для порівняння, у
США функціонує біля 140 наукових технопарків, у Великобританії — 40. У цілому в Європі — більше 1500
науково-технологічних структур. Ці цифри свідчать про
нагальну необхідність розширення української інноваційної інфраструктури, адже така кількість є недостатньою для успішного функціонування української економіки [7, с.142 — 144].
Висновки. Українська економіка все ще перебуває в депресивному стані і єдиним виходом для держави є активізація інноваційної діяльності промислових підприємств України. У глобальній економічній
конкуренції виграють країни, які забезпечать сприятливі умови для наукових досліджень і науково-технічних розробок, інноваційної діяльності у широкому
розумінні.
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У статті розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ SMART GRID В КРАЇНАХ СВІТУ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день в
енергетичній галузі відбувається трансформація, яка
набуває глобального характеру, що призведе до суттєвих змін в енергетиці. В останнє десятиліття в світі
спостерігаємо зростаючий інтерес до інноваційно-технологічної трансформації системи електропостачання
на базі нової концепції, яка за кордоном отримала назву Smart Grid. У різних перекладах назву концепції
трактують як „розумну” або „інтелектуальну енергосистему” [1; 2].
Перебудова енергосистеми базується на технологіях XXI ст., які забезпечать удосконалення системи енергозабезпечення та споживання електроенергії.
Вважаємо, що процес трансформації систем енергозабезпечення повинен розглядатися і енергетичними
компаніями, і на державному рівні. У ряді розвинутих
країн такі зміни відбуваються досить швидкими темпами. Отже, перед Україною також постає питання про
створення власної парадигми та підходів в енергетичній галузі.
Піонерами в розробці та впровадженні інтелектуальних енергосистем (Smart Grid) виступають Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу (ЄС), де це питання розглядають, як елемент національної політики енергетичного та інноваційного розвитку. Так, у 2004 р. для вироблення єдиної
стратегії розвитку електроенергетики в ЄС створено
технологічну платформу, яка отримала назву „Європейська енергетична система майбутнього”. Кінцевою метою такої технологічної платформи є реалізація програми стосовно розвитку європейської енергетичної системи до 2020 р. [3; 4]. Енергетична сфера першочергово торкається забезпечення національної безпеки будь-якої країни. Тому питання трансформації електроенергетичної сфери розглядають не лише
в розвинутих країнах світу, але й у країнах, які розвиваються. На нашу думку, зазначене питання про
енергетичну безпеку також є дуже важливим та актуальним і для України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Свій
вклад у дослідження процесу перебудови та розробки
основних положень нової концепції енергозабезпечення
зробили такі вчені-дослідники як: І. О. Волкова,
М. І. Воропай [5], В. В. Дорофеєв [6], Б. Б. Кобець
[3], А. О. Макаров, В. Р. Окороков та інші.
Проблеми енергоефективності та впровадження
інтелектуальних енергосистем у своїх працях розглядали такі українські вчені, як: В. І. Калашников [7],
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В. В. Каплун [8], В. В. Козирський, О. В. Левшов [9],
В. Е. Лір [10], У. Є. Письменна та інші.
Не зважаючи на значну кількість закордонних
публікацій, у вітчизняній науці питання трансформації
у сфері енергозабезпечення малодослідженні, потребують подальшого розгляду.
Метою статті є дослідження світового досвіду
процесу трансформації електроенергетичних систем на
базі концепції Smart Grid та розгляд основних положень стосовно подібної трансформації в Україні.
Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання:
— визначити причини появи концепції „інтелектуальна енергосистема” (Smart Grid);
— розглянути основні положення при створенні інтелектуальних енергосистем на базі технологій Smart Grid;
— зробити огляд розробок та впровадження інтелектуальних енергосистем в країнах світу;
— запропонувати основні концептуальні підходи
щодо розробок та впровадження інтелектуальних енергосистем в Україні.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо умови та фактори, що спричинили появу нової концепції
перебудови електроенергетичної системи закордоном.
Стрімкий розвиток техніки та зміни, що відбуваються в економіці провідних країн світу впливають на
збільшення споживання електроенергії, що потребує
постійного збільшення генеруючих потужностей. Для
закордонних енергетичних компаній актуальним постає питання стосовно активного впливу та реагування на зміни в енергетичному балансі. Пасивна позиція
та ігнорування питань стосовно організації системи заходів реагування на зміни неприпустимі для подальшого розвитку і окремих енергетичних компаній, і
провідних країн в цілому.
У більшості розвинутих країн світу системи електропостачання було побудовано ще в 50 — 70-х рр.
минулого століття. Сьогодні у значної частини обладнання, що є важливим для роботи електромереж,
термін експлуатації добігає кінця. Оскільки електромережеві компанії працюють з устаткуванням, яке вже
вичерпало свій ресурс, то це становить загрозу для
надійності та безпеки систем електропостачання [2; 8].
Модернізація застарілої інфраструктури вимагає значних інвестицій.
Причини появи нової концепції пов’язані з рядом чинників, що будуть впливати на розвиток енергетичної галузі в майбутньому. Спираючись на досл-
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ідження російських учених, можна визначити групу
чинників, що пов’язана з обмеженнями розвитку системи енергозабезпечення та чинники, які безпосередньо визначають необхідність перетворення в електроенергетиці. До першої групи відносять чинники,
що пов’язані і з технологічним базисом галузі, і з
економічними та екологічними аспектами, а саме:
— обмеженість подальшого збільшення генеруючих потужностей та їхнього ефективного використання,
що пов’язано з вичерпністю невідновних видів палива;
— поява нових суттєвих екологічних обмежень
та необхідність зменшення впливу на оточуюче середовище;
— існуюча технологічна база енергетики майже
повністю вичерпала всі можливості підвищення продуктивності обладнання;
— стримування розвитку інфраструктури системи електрозабезпечення, що пов’язано зі збільшенням техногенних та інфраструктурних ризиків для розвитку в районах з високою щільністю населення;
— обмеженість інвестиційних ресурсів для розвитку мережевої інфраструктури та будівництва нових
енергетичних об’єктів [1].
Серед чинників, що визначають необхідність кардинальної перебудови в енергетичній сфері можна виокремити [4]:
1. Чинники технологічного прогресу та підвищення ступеня надійності систем енергопостачання. Вони
пов’язані з появою та розвитком нових технологій, загальною тенденцією підвищення рівня автоматизації та
збільшенням кількості відновних джерел енергії.
2. Чинники, що пов’язані з новими вимогами з
боку різних учасників енергетичного ринку, а саме:
підвищення вимог до якості послуг, гнучкість при
змінах умов функціонування електроенергетичного
ринку, прозорість взаємовідносин між різними
суб’єктами ринку.
Розвиток енергосистем на сучасному етапі характеризується переходом від централізованих систем
генерації, де виробництво електроенергії здійснюється на крупних електростанціях, до децентралізованих
енергосистем з широким використанням поновлюваних джерел енергії [9].
Особливістю сучасних енергосистем є створення транснаціональних електроенергетичних систем,
що вимагає підвищення рівня обміну відомостями
між всіма учасниками ринку для оптимізації режимів
роботи різних національних систем. Глобалізація
міжнародного енергетичного ринку пов’язана, перш
за все, з передачею великих потоків енергії на значні
відстані. Все це вимагає розвитку наукових досліджень в галузі інтелектуальних енергосистем для оптимізації спільної роботи різних джерел енергії, підвищення енергоефективності та надійності постачання
споживачів [7].

Отже, сукупність зазначених чинників вимагає
перегляду традиційних принципів та механізмів функціонування електроенергетики. Постає питання про
створення механізмів функціонування, здатних підвищити споживчі якості та ефективність використання
енергії, забезпечити розвиток галузі в майбутньому [2].
Зробимо огляд тенденцій та досвід розвитку Smart
Grid у світі. У США, ЄС, Канаді, Китаї та Російській
Федерації така концепція є частиною державної
політики розвитку електроенергетики в майбутньому.
У різних країнах масштаби, спрямованість,
інтенсивність і темпи перетворення в електроенергетичній сфері неоднакові. Іх визначають ступенем
різнорідності елементів електроенергетичної системи,
можливістю об’єднання в єдину енергосистему великих та малих джерел енергії, включаючи нетрадиційні та інші фактори.
У 2003 р. в США концепція Smart Grid стала вагомою частиною національної стратегії розвитку електроенергетики країни у XXI ст. [11]. А в 2009 р. президент Сполучених Штатів оголосив про програму
розвитку енергосистем нового покоління, які включають: механізми підвищення ефективності передачі та
розподілу електроенергії, інтеграцію різних мереж та
компонентів, підтримку розвитку технологій для „розумних енергосистем”.
У США відповідно до програми енергосистеми
нового покоління планують забезпечити [5]:
— можливість використання всіх джерел енергії
і традиційних, і альтернативних та стимулювання розвитку відновлювальних джерел;
— оптимізацію витрат стосовно обслуговування
та управління системою підвищення якості та надійності
електропостачання;
— здатність системи оперативно реагувати на
аварійні ситуації та здібність до самовідновлення;
— підтримку розвитку ринку електроенергії;
— активізацію участі споживачів в управлінні
власним електроспоживанням.
Інститут енергетичних досліджень США оцінює
додатковий прибуток компаній, які зорієнтовані на
сферу електрозабезпечення, у розмірі 1,8 млрд. доларів США до 2020 р. за рахунок побудови більш ефективної та надійної мережі [1].
Європейський Союз проблеми перебудови в
енергетичній галузі вирішує за допомогою створення
відповідних технологічних платформ (ТП) як інструменту та комунікаційного середовища по впровадженню інноваційних проектів технологічного розвитку
країн. Місія відповідних технологічних платформ полягає в об’єднанні зусиль держави, науки й бізнесу
для вирішення масштабних технологічних задач перебудови та модернізації енергетичної сфери ЄС [6; 12].
У 2004 р. на міжнародній конференції з інтеграції
поновлювальних джерел енергії була запропонована ідея

218

Економічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

О. С. Биконя
створення Європейської технологічної платформи електромереж майбутнього (ЄТПЕМ). Ініціаторами виступили представники промисловості. Надалі до процесу
створення технологічної платформи було залучено національні та європейські органи влади [13].
ЄТПЕМ отримала підтримку в межах п’ятої та
шостої програм Європейського Союзу зі створення
кластерів у цій галузі енергетики. У результаті, для
досягнення мети об’єдналися понад 100 компаній та
дослідницьких центрів Європи. У 2005 р. було прийнято відповідну стратегічну програму досліджень. У
цій програмі першочерговим завданням технологічної платформи є розробка концепції „розумних енергосистем”, реалізацію якої планують до кінця 2020 р.
[12]. Необхідним є вирішення таких завдань:
— забезпечити сумісність та одночасну роботу
генераторів різних типів та потужностей;
— надати можливість участі користувачів в
оптимізації системи електропостачання;
— забезпечити для користувачів доступ до інформації стосовно вибору варіантів постачальників послуг;
— зменшити негативний вплив від системи електропостачання на оточуюче середовище в цілому;
— підвищити існуючі рівні безпеки, надійності та
якості електропостачання;
— стимулювати інтеграцію на європейському ринку електропостачання.
У 2007 р. в межах сьомої рамкової програми
Європейського Союзу одержала підтримку технологічна платформа, яка має назву „Європейська технологічна платформа інтеграції старт-систем” (ЄТПІСС).
Ця платформа об’єднує представників державного та
приватного секторів з метою створення й розвитку
надійних структур у сфері вивчення та розробки стартсистем. Серед засновників ЄТПІСС присутні відомі
компанії: Bosch, Continental, EPCOS, FIAT, EADS,
Fraunhofer, Siemens, Vermon, Sagem, Pirelly,
Volkswagen тощо. У межах цієї технологічної платформи розглядають питання інтеграції електромереж та
інформаційно-комунікаційної інфраструктури для побудови інтелектуальної енергосистеми [14].
Наразі процес поширення в країнах ЄС нових
смарт-систем та енергозберігаючої техніки дав можливість зменшити навантаження на електромережі. До
2017 р. в деяких країнах Європейського Союзу планують зменшити споживання електроенергії на 9% за
рахунок упровадження технологій Smart Grid [8].
У Китайській Народній Республіці (КНР) концепція інтелектуальних енергосистем розвивається в напрямі перетворення основної структури електроенергетичних систем, тобто крупних електростанцій і мереж електропостачання. Планують інтенсивний розвиток систем широкомасштабного моніторингу режимів
та управління режимами функціонування системи. Для
цього планують встановити нові пристрої на всіх елекЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

тростанціях потужністю більше 300 МВт та на всіх
підстанціях 500 кВ і вище [5].
Державна енергомережева корпорація Китаю
запропонувала план розвитку інтелектуальних електромереж, який передбачає три етапи: 1) 2009 —
2010 рр. — планування та експериментальні проекти; 2) 2011 —2015 рр. — комплексне будівництво;
3) 2016 —2020 рр. — вихід на лідируючі позиції та
нарощування функціональних можливостей. На цьому етапі повинна бути повністю збудована єдина стійка
і ефективна інтелектуальна енергетична мережа, технології та устаткування повинні досягти найвищого
світового рівня.
У КНР розгорнуто активні дослідження в сфері
інтелектуальних мереж енергопостачання. Регіональні
енергетичні компанії країни проводять попередню роботу й дослідження в галузі інтелектуальних мереж
енергопостачання [15].
У Китаї застосовують системний підхід для практичної реалізації програм підвищення енергетичної
ефективності національної економіки. Підвищення
енергетичної ефективності орієнтоване не на реалізацію точкових проектів, пов’язаних зі зміною якогось
обмеженого сегмента електроенергетичної системи
країни, а на впровадження комплексу заходів у межах державного планування розвитку галузей національної економіки на основі середньострокових і довгострокових програм. Процес формування програм
та їхня подальша реалізація проходить на основі скоординованої взаємодії держави, великих державних і
приватних компаній [16].
У Російській Федерації спостерігається стимуляція інноваційної діяльності в електроенергетиці. У директивному порядку починається впровадження
новітніх технологій, зростає увага до енергоефективності та до концепції Smart Grid. Так, восени 2009 р.
було прийнято закон „Про енергозбереження і про
підвищення енергетичної ефективності”. А 13 листопада 2009 р. розпорядженням уряду РФ у нормативному вигляді цей процес закріплений в Енергетичній
стратегії Росії на період до 2030 року [1]. Серед стратегічних орієнтирів довгострокової державної енергетичної політики були визначені:
1). енергетична безпека;
2). енергетична ефективність економіки;
3). економічна (бюджетна) ефективність електроенергетики;
4). екологічна безпека.
Для реалізації наміченої стратегії відбувається
зростання частки нетрадиційних та поновлюваних
джерел енергії в енергетичному балансі РФ. На сьогоднішній день в різних регіонах РФ реалізуються
пілотні проекти щодо підвищення енергетичної ефективності.
Серед російських наукових установ, що вивча-
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ють концептуальні питання переходу Росії до інтелектуальної енергетики, активну роботу ведеться в Академії наук РФ, зокрема, в Інституті енергетичних досліджень РАН, а також у низці інших академічних та
галузевих інститутів, які мають безпосереднє відношення до цього напрямку. Практичну реалізацію та управління інноваційними проектами в напрямку Smart
Grid здійснюють найбільші російські енергетичні компанії. Так, ініціатором розробки „Концепції побудови
інтелектуальної енергетичної системи з активно-адаптивної мережею” є ВАТ „ФСК ЄЕС”.
В РФ відбувається процес створення 25 технологічних платформ як форми державно-приватного партнерства для вирішення масштабних технологічних задач. Міністерство енергетики РФ координує чотири
платформи, серед яких, технологічна платформа під
назвою „Інтелектуальна енергетична система Росії”,
мета якої полягає в сприянні впровадженню в російській
електроенергетиці інтелектуальних технологій, становленню російської енергосистеми як інтелектуальної енергомережі. На нашу думку, термінологічно та змістовно
очевидні паралелі з концепцією Smart Grid та закордонним розумінням інтелектуальної мережі як моделі
енергетики майбутнього.
Слід враховувати, що реалізація нових технічних
рішень може викликати суттєві проблеми, зумовлені несумісністю нового та існуючого обладнання і технологій,
витратами на обслуговування та експлуатацію тощо.
Розглядаючи досвід зарубіжних країн з питань розробки нової концепції „інтелектуальна енергосистема”
(Smart Grid), можна виокремити такі положення [4]:
1. Концепція „інтелектуальна енергосистема” передбачає перетворення не тільки основних елементів
електроенергетики (генерацію, передачу, розподіл), але
й всієї системи енергозабезпечення в цілому. У подальшому розвиток електроенергетики повинен бути спрямований на створення нових функціональних властивостей енергосистеми, у визначенні шляхів розвитку
яких повинні взяти участь усі зацікавлені сторони.
1. Між усіма учасниками енергетичного ринку
інтелектуальна енергосистема повинна підтримувати
не тільки енергетичні, але й інформаційні, економічні
та фінансові взаємовідносини. У майбутньому нова
система буде подібна до сучасних глобальних інформаційно-обчислювальних мереж (Internet).
2. Інформаційні, комунікаційні мережі та мережі
електропостачання, а також їхні елементи розглядають
як основу для формування нового технологічного базису, за допомогою якого будуть реалізовані нові функціональні можливості енергосистем.
3. Концепцію необхідно розробляти на науковому, нормативно-правовому, технологічному, організаційно-управлінському та інформаційному рівнях.
4. Впровадження інтелектуальних енергосистем
дає можливість трансформації та переходу до нового

укладу в електроенергетиці, оскільки відбувається процес інтеграції різних за своїм призначенням мереж
(інформаційної, комунікаційної та електричної) для надання системі електропостачання нових властивостей.
У більшості країн держава виступає одним із
ініціаторів та інвесторів Smart Grid. Значний інтерес
до участі в програмах та проектах стосовно досліджень та розробок інтелектуальних енергосистем виявляють провідні виробники електрообладнання та компанії, що працюють у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.
Перше місце за розмірами інвестицій в Smart Grid
в 2010 р. посідає Китай (7 323 млн. доларів США),
друге — США (7 092 млн. доларів США), третє —
Японія (849 млн. доларів США) [17]. Загальні розміри інвестицій за 2010 р. можна подати за допомогою
діаграми, що відображена на рис. 1.
На нашу думку, розробку національної програми розвитку електроенергетики на базі концепції „інтелектуальна енергосистема” потрібно здійснювати на
основі методології, що заснована на базових положеннях стратегічного менеджменту та спирається на
зарубіжний досвід. Використання технологічних платформ є ефективним засобом розробки та реалізації
програм розвитку енергетичної галузі. Спираючись на
технологічний базис, що пропонує нова концепція, в
електроенергетиці повинні відбутися наступні технологічні зміни [4]:
1) перехід від централізованої системи генерації
та розподілу до децентралізованої;
2) заміна жорсткого диспетчерського регулювання на новий механізм координації роботи всіх об’єктів
мережі, що функціонуватиме на іншому рівні;
3) відмова від централізованого прогнозування
попиту та сприйняття активного споживача як суб’єкта
системи управління;
4) застосування smart — технології контролю та
діагностики активів, що забезпечить їхню ефективну
експлуатацію;
5) формування інформаційно-комунікаційної
інфраструктури як важливого компоненту інтелектуальної енергосистеми;
6) створення умов для масового впровадження
нового технологічного устаткування, що забезпечить
підвищення властивостей системи накопичення та розподілу електроенергії;
7) впровадження розподілених інтелектуальних
систем управління для підтримки прийняття рішень та
аналітичних інструментів, що працюють в режимі реального часу;
8) створення та впровадження програмних додатків нового покоління (SCADA/EMS/NMS), що дають можливість реалізувати нові методи та алгоритми
управління активними елементами енергосистеми.
Розглянемо найбільш доцільні підходи та поло-
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Рис. 1. Інвестиції в Smart Grid за 2010 р.

ження стосовно застосування концепції „інтелектуальна енергосистема” в українській електроенергетиці.
Спираючись на результати досліджень іноземних вчених [1; 18] та на досвід розробки концепції
Smart Grid, підкреслимо, що в Україні процес створення інтелектуальної енергосистеми потрібно розглядати як комплекс взаємозв’язаних завдань політичного, економічного, екологічного та соціального характеру.
Програма створення інтелектуальної енергосистеми повинна враховувати перелік таких положень та
необхідних умов.
1. Розвиток електроенергетики країни має виходити за межі галузевих програм та повинен розглядатися як національна програма, що пов’язана з іншими
національними проектами та програмами.
2. Основною метою повинні бути якісні зміни та
розвиток технологічного потенціалу національної електроенергетики, що відповідає світовим тенденціям
розвитку.
3. Технологічна платформа повинна забезпечити
зв’язок між науковими дослідженнями та розробками, бізнесом, суспільними та державними інтересами
для формування довгострокової стратегії розвитку.
4. Завдання програми повинні враховувати наявний рівень наукового, організаційно-економічного, технологічного потенціалу та ресурсів електроенергетики.
5. Розробка програми повинна враховувати розЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

гляд декількох сценаріїв розвитку на основі концепції
Smart Grid.
Для забезпечення процесу перетворення української електроенергетики у програмі доцільно передбачати формування організаційного механізму, який
повинен враховувати різні рівні управління даним процесом. На нашу думку, важливим елементом такого
механізму повинна бути технологічна платформа. У
процесі створення та функціонування такої платформи повинні взяти участь відповідні міністерства та
відомства, наукові установи, енергетичні компанії, виробники електрообладнання, громадські організації.
Висновки. Враховуючи вищесказане, ми вважаємо, що процес перетворення електроенергетичних систем у світі займе не менше 20 — 30 років. На
шляху перебудови потрібно буде вирішити певний
перелік політичних, технологічних, економічних, соціальних, екологічних та інших взаємопов’язаних проблем. При цьому слід враховувати, що причини переходу до Smart Grid в різних країнах відрізняються
стартовими умовами, місцем країн у світовій економічній системі, національними особливостями,
потенціалом та досвідом управління у проведенні
масштабних перетворень.
Україна має шанс успішно впроваджити власні
інтелектуальні енергосистеми в енергетиці. Для цього необхідно детально вивчити досвід країн, які почали активно будувати інтелектуальну енергосистему та розробити національну концепцію щодо реалі-
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зації Smart Grid в Україні. Ці питання і стануть в подальшому предметом нашого дослідження.
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Биконя О. С. Шляхи впровадження Smart
Grid в країнах світу
У статті досліджено природу виникнення процесу трансформації в електроенергетичній сфері на
основі концепції Smart Grid. Визначено чинники, що
спричинили появу зазначеного явища. Зроблено огляд впровадження Smart Grid в різних країнах світу.
Запропоновано основні підходи щодо впровадження
Smart Grid в Україні.
Ключові слова: енергозабезпечення, інтелектуальна енергосистема, інфраструктура, система електропостачання, технологічна платформа, Smart Grid.
Быконя А. С. Пути внедрения Smart Grid в
странах мира
В статье исследовано природу возникновения
трансформации в электроэнергетической сфере на
основе концепции Smart Grid. Определены факторы,
которые повлекли появление данного явления. Сделан обзор внедрения Smart Grid в разных странах.
Предложены основные подходы относительно внедрения Smart Grid в Украине.
Ключенвые слова: энергообеспечение, интелектуальная энергосистема, инфраструктура, система
електрообеспечения, технологическая платформа,
Smart Grid.
Bikonya A. S. The ways of the Smart Grid’s
applying in the countries of the world
In the article the nature of the origin of
transformation process in an electro-energetic sphere is
investigated on the basis of conception of Smart Grid.
The factors which entailed the appearance of this
phenomenon are determined. The introduction of Smart
Grid has been applied in different countries. The basic
approaches have been offered for the applying of Smart
Grid in Ukraine.
Key words: energetic maintenance, intellectual
energetic system, infrastructure, the system of energetic
maintenance, technological platform, Smart Grid.
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ЯКІСТЬ ОСВІТИ СУЧАСНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Постановка проблеми. В останні роки якість
вищої освіти в Україні знижується. Аналізуючи досвід
розвитку менеджменту, можна зробити беззаперечний
висновок про те, що лідируючу позицію у результаті
займають підприємства та організації, які поставили в
основу своєї конкурентної стратегії орієнтацію на якість
та створили систему управління якістю. Підвищення
якості освітніх послуг ВНЗ, у зв’язку з чим розглядають і стратегічну мету в межах державних завдань і
засіб забезпечення життєдіяльності, розвитку й процвітання ВНЗ в межах завдань власне навчального закладу. Для України модернізація системи контролю якості
постає актуальною проблемою насамперед у контексті
загальноєвропейського простору вищої освіти.
Питання забезпечення якості вищої освіти висвітлено в численних публікаціях вітчизняних і зарубіжних науковців, які розглядають якість освіти в кількох
аспектах: соціально-філософському, освітянському,
педагогічному, соціологічному, управлінському:
А. Алексюк, В. Андрущенко, М. Арчер, В. Астахова,
К. Астахова, Р. Барнетт, О. Бермус, І. Вакарчук, В. Вікторов, Б. Вульфсон, Б. Гершунський, О. Глузман,
А. Гофрон, Т. Ґусен, Д. Дзвінчук, Б. Жебровський,
В. Жуков, В. Журавський, М. Згуровський, М. Кісіль,
К. Корсак, В. Кремень, М. Култаєва, В. Кушерець,
А. Літл, О. Локшина, В. Луговий, М. Лукашевич,
В. Лутай, О. Ляшенко, І. Надольний, С. Ніколаєнко,
В. Огнев’юк, С. Плаксій, М. Поляков, І. Предборська, М. Романенко, В. Савчук, О. Скідін, В. Скотний,
М. Степко, А. Тайджнман, В. Ткаченко та інші.
Мета статті — детальний аналіз та дослідження
проблеми системи якості вищої освіти в Україні та
дослідження механізмів, напрямів та специфіки її впровадження.
Результати дослідження. Якість освіти — це ряд
системно-соціальних якостей і характеристик, що визначають відповідність системи освіти прийнятим вимогам,
соціальним нормам, державним освітнім стандартам. Отримання якісної освіти безпосередньо залежить від якості
самих вимог (цілей, стандартів і норм), якості ресурсів
(програми, кадрового потенціалу, контингенту абітурієнтів,
матеріально-технічного забезпечення, фінансування і
тощо), якості освітніх процесів (наукової та навчальної
діяльності, управління, освітніх технологій), які безпосередньо забезпечують підготовку фахівців. У світовій практиці застосовують три основні підходи до оцінювання якості
освіти: репутаційний (на основі експертних оцінок), результативний (за об’єктивними показниками) і загальний.
Кількість підходів може бути більшою: традиційний (преЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

стижність ВНЗ), науковий (відповідність стандартам), менеджерський (задоволення клієнта), споживчий (сам споживач визначає якість), демократичний (користь вищого
навчального закладу для суспільства) [2].
Згідно з доповіддю ENQA, пропонуємо брати за
основу оцінювання якості вищої освіти три групи стандартів:
1. Стандарти внутрішнього гарантування якості
вищого навчального закладу.
2. Стандарти зовнішнього забезпечення якості
вищого навчального закладу.
3. Європейські стандарти для зовнішніх агентств
з гарантування якості [3].
Згідно з першою групою стандартів, вищі навчальні заклади повинні мати внутрішню політику та
відповідні методики гарантування якості власних програм та критерії нагородження. ВНЗ є відповідальними за розвиток культури визнання важливості якості в
роботі. Для досягнення цього слід не лише розробити, але й запровадити таку стратегію безперервного
покращення якості, в якій певна роль відводилася б
студентам та іншим зацікавленим фізичним і юридичним особам. Крім того, передбачаємо існування формальних механізмів погодження, періодичної перевірки
та моніторингу власних програм та винагород; оцінювання студентів згідно з оголошеними критеріями, які
застосовуються для всіх; наявність механізмів встановлення компетентності та необхідної кваліфікації викладачів. Вищі навчальні заклади несуть відповідальність
за доступність літератури, необхідної для опанування
програми; за проведення роботи зі збору, аналізу та
використання відповідної інформації з ефективного менеджменту навчальних програм та іншої діяльності; за
регулярне оприлюднення актуальної, неупередженої та
об’єктивної інформації (і кількісної, і якісної) щодо
тих програм та винагород, які пропонуються.
Друга група стандартів ENQA стосується зовнішнього оцінювання, яка, маючи за відправну точку ефективність внутрішнього оцінювання якості, передбачає
також наступне. Усі відповідальні сторони визначаються з метою, цілями та методикою ще до того, як розробляється сам процес зовнішнього гарантування
якості. Будь-які рішення, прийняті в результаті зовнішнього оцінювання, мають ґрунтуватись на детально
розроблених гласних критеріях, що застосовуються
однаково до всіх. Усі процедури розробляють суворо
відповідно до поставленої мети. Доповіді публікують,
а також пишуть у стилі прийнятному й зрозумілому
для тієї аудиторії читачів, на яку вони спрямовані. Чи-
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Рис. 1. Методи моніторингу якості вищої освіти

тач має легко знаходити будь-які ухвалення, рішення
чи рекомендації, що містяться у доповіді. Необхідна
загальноприйнята методика організації заходів реагування на висловлені після перевірки зауваження. Процес зовнішнього гарантування якості повинен проходити на циклічній (періодичній) основі.
Третя група стандартів ENQA стосується зовнішніх
агентств з гарантування якості, які, першочергово, враховують наявність і ефективність описаних вимог та рекомендацій. Агенції повинні бути формально визнані компетентними органами влади всього європейського простору вищої освіти, які мають повноваження здійснювати
зовнішнє оцінювання, діяти на основі встановлених юридичних норм і відповідати всім правовим вимогам у межах своєї сфери діяльності. Агенції повинні здійснювати
гарантування якості на різних рівнях і на регулярній основі ефективно й продуктивно, за чітко встановленими
гласними цілями, забезпечуватися пропорційно необхідними людськими та фінансовими ресурсами. Агенції повинні бути незалежними такою мірою, щоб одночасно
нести автономну відповідальність за свої дії і не зазнавати
жодного впливу третьої сторони (вищого навчального
закладу, міністерства чи іншої зацікавленої особи) [4].
У сфері вищої освіти України наразі відсутня будьяка система якості, що була б сертифікована в державній системі сертифікації, і тому сьогодні більшість
українських ВНЗ користуються традиційною схемою
внутрішньої перевірки якості освіти, яка, зазвичай,
включає такі елементи, як:
• наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм з дисциплін;
• відповідність змісту навчальних планів і робочих програм критеріям та стандартам якості ВНЗ;
• відповідність розкладу занять логіці викладання з кожної дисципліни;

• відповідність елементів навчального процесу
(лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо) затвердженим планам та програмам;
• комплектність і достатність методичного забезпечення з дисциплін (методичні вказівки, конспекти
лекцій, настанови виконання лабораторних робіт
тощо);
• достатність, регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань студентів, їх
задоволеність якістю навчального процесу);
• оперативність прийняття та реалізації коригуючих заходів.
Отже, очевидно, що система вищої освіти України повинна йти шляхом взаємного наближення
власних напрацювань та новітнього європейського
досвіду в питанні вироблення чітких стандартів якісної освіти. Тому посилилась увага до таких напрямків
роботи, як: створення систем якості різних рівнів; розробка систем менеджменту якості; створення незалежних агентств з гарантування якості вищої освіти.
Першими кроками на шляху створення системи
якості вищої освіти можуть стати збір та узагальнення
даних про існуючі системи забезпечення якості знань
у навчальних закладах, про інноваційні моделі в управлінні якістю освіти на основі стандартів освіти, про
досвід з упровадження в навчальному процесі вимог
Болонської декларації в оцінюванні знань студентів,
про форми і методи тестового контролю знань студентів тощо. Паралельно з цим має здійснюватися
повний, постійний, прозорий та об’єктивний моніторинг якості освіти. Якісний рівень освіти забезпечується в світі за допомогою відповідних механізмів, що
одержали назву моніторингу, який розуміється як система збору, обробки та розповсюдження інформації
про діяльність освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і прогноз розвитку.
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Таблиця 1
Підходи систем менеджменту якості

Принципи менеджменту якості
1. Орієнтація на споживача
2. Лідерство керівника
3. Залучення працівників
4. Процесний підхід
5. Системний підхід до менеджменту
6. Постійне поліпшення
7. Прийняття рішень, які ґрунтуються на фактах
8. Взаємовигідні відносини з постачальниками

Критерії моделі досконалості ЕFQМ
1. Лідерство
2. Персонал
3. Політика і стратегія
4. Партнери і ресурси
5. Процеси
6. Результати для співробітників
7. Результати для споживачів
8. Результати для суспільства
9. Ключові показники діяльності вищого навчального
закладу

Об’єктами моніторингу можуть бути і окремі підсистеми освіти, і різні аспекти і процеси, що відбуваються в цій системі: середню або вищу освіту, навчальні
досягнення студентів і т. д. [5]. Отже, моніторинг розглядають як ефективний засіб отримання інформації
про функціонування освітньої системи та її компонентів.
В умовах кардинальної модернізації національної освіти в Україні це надзвичайно важливо, оскільки дає
можливість своєчасно усунути можливі прорахунки
та розробити стратегію подальшого розвитку освіти.
Не менш важливим є порівняння національної системи освіти з іншими країнами — узгодження різних
параметрів сприяти найшвидшому входженню України в єдиний освітній простір. Традиційно моніторинг
якості вищої освіти пов’язується зі спостереженням
та оцінюванням результатів освіти з наступним їх аналізом і вживанням заходів для підвищення рівня підготовки випускників ВНЗ (рис. 1).
Передумовою для створення ефективної системи контролю є організація інтерактивного процесу
навчання, коли викладач і студенти є партнерами на
шляху до отримання нових знань, а також належна
організація самопідготовки студента. Система управління організації будується, виходячи із завдань, поставлених перед нею, а також виходячи з того, наскільки організація готова до роботи з цією системою.
Світова практика свідчить, що аналіз системи
управління якістю доцільно почати з застосуванням набору критеріїв, сформульованих у міжнародних стандартах серії ISO 9000. У результаті такого аналізу, як правило, розробляють, впроваджують і, можливо, сертифікують систему якості за однією із моделей ISO 9000. Як
уже зазначали раніше, на сьогодні в галузі вищої освіти
Україні не існує ніякої сертифікованої державою системи якості й відсутні незалежні акредитаційні агентства,
одним з варіативних напрямків, який може слугувати
підвищенню якості вищої освіти у вітчизняних навчальних закладах і дозволить їм забезпечити конкурентоспроможність своїх випускників, може стати розробка та
впровадження національної системи менеджменту якості
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відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001—
2000 „Системи менеджменту якості”. Для розв’язання
зазначених проблем за кордоном останнім часом спостерігається неухильне поширення застосування стандартів
ISO серії 9000 для побудови і сертифікації систем управління якістю освітніх послуг, що поки не зовсім властивий для української вищої освіти. Цей стандарт базується на восьми принципах тотального менеджменту якості
(TQM), містить універсальні вимоги до систем якості та
спрямований на забезпечення якості і підвищення задоволеності споживачів [6]. Система менеджменту якості
є тією частиною системи менеджменту ВНЗ, спрямованої на досягнення результатів, відповідно до цілей у сфері
якості надання освітніх послуг, щоб задовольняти різноманітні потреби, очікування і вимоги особистості, суспільства і держави, а також вищих навчальних закладів,
які є самостійними зацікавленими сторонами. Підходи
систем менеджменту якості, наведені в стандартах ISO
9000, взаємопов’язані з моделлю ділової досконалості
Еuropean Foundation for Quality Management (ЕFQМ) і
засновані на загальних принципах (табл. 1). Розбіжність
між системами управління якістю системи ISO —9000
та моделями досконалості ЕFQМ полягає в сферах їхнього застосування [4].
Підхід до розробки й упровадження системи менеджменту якості складається з декількох етапів, що
включають:
а) установлення потреб і очікувань споживачів
та інших зацікавлених сторін;
б) розробку політики й цілей організації у сфері
якості;
в) установлення процесів і відповідальності, необхідних для досягнений цілей у сфері якості;
г) встановлення і визначення необхідних ресурсів
та забезпечення ними для досягнення цілей у сфері якості;
д) розробку методів для вимірювання результативності й ефективності кожного процесу;
є) застосування результатів цих вимірювань для
визначення результативності й ефективності кожного
процесу;
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є) визначення засобів, необхідних для попередження невідповідностей і усунення їхніх причин;
ж) розробку і застосування процесу для
постійного поліпшення системи менеджменту якості.
Застосовуючи такий підхід, вищий навчальний заклад запевняє у своїх можливостях і якості продукції, а
також забезпечує основу для постійного удосконалення.
Висновки. За умов постійних процесів євроінтеграції є потреба у визначенні досконалості вітчизняних
ВНЗ, більшою мірою орієнтованих на людину. Таке
визначення має демонструвати, що політика, яка ставить людину на перше місце, і загальний розвиток, заснований на людях (персоналі, споживачах), є найважливішими для досягнення досконалості. Так само в
сучасних умовах дуже важлива підготовка якісних і
висококваліфікованих кадрів. Досвід використання загального управління якістю (TQM) демонструє, що:
кожен співробітник ВНЗ повинен брати участь у досягненні високої якості навчання, кожна кафедра, інститут
повинні мати своїх „замовників” і „постачальників” та
забезпечувати замовників широким спектром освітніх
послуг; система управління якістю не може бути ефективною лише за рахунок кількох, „одержимих” цією
ідеєю співробітників; усі викладачі, усі кафедри,
підрозділи навчального закладу повинні виконувати
свою щоденну роботу щодо вдосконалення цього процесу. Підготовка фахівців у галузі управління якістю за
програмами, гармонізованими з світовими нормами і
вимогами, — завдання, що має пріоритетне державне
значення для євроінтеграційних процесів України.
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З огляду на рівень і темпи розвитку сучасного суспільства, що базується на досягненнях переважно наукомістких галузей виробництва, досягти істотних змін і
здійснити перехід до сталого розвитку можна лише за

умови оновлення вищої освіти і використання світових
систем якості освіти в Україні. Причому необхідно не
тільки розширювати ряд дисциплін, а й розпочати підготовку якісних фахівців, здатних створити „стійкі” моделі
життєдіяльності людського соціуму.
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Почтовюк А. Б. Качество образования современного высшего учебного заведения: проблемы
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Учитывая уровень и темпы развития современного общества, базирующегося на достижениях, преимущественно, наукоемких отраслей производства,
достичь существенных изменений и осуществить переход к устойчивому развитию возможно лишь при
условии обновления высшего образования и использовании мировых систем качеств образования в Украине. Причем необходимо не только расширять круг
дисциплин и внедрять вопросы устойчивого развития
в учебные планы, но и начать подготовку качественных специалистов, способных создать „устойчивые”
модели жизнедеятельности человеческого социума.
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Pochtovyuk A. B. The education’s quality of the
modern higher educational institution: problems and
prospects
Given the level and pace of modern society, based
on accomplishments, primarily high-tech industries, to
achieve significant changes and make the transition to
sustainable development is possible only if the renewal
of higher education and the use of world quality education
in Ukraine. And it is necessary not only to expand the
range of disciplines and implement sustainable
development issues into the curriculum, but also start
preparing qualified specialists capable of creating
„sustainable” model of life of human society.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОТРАСЛЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В данной работе последовательно изложены
актуальные вопросы состояния, развития и перспектив экономики сельских территорий, предприятий,
организаций, отраслей АПК Пермского края. Показана целесообразность применения новейших научных
разработок и современного оборудования в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции,
развитие „чистых технологий” [1 — 3]. Это повышает
уровень прибыльности и рентабельности производства; увеличения массы продукции, создаваемой в
единицу времени при неизменном ее качестве; повышения качества продукции при неизменной ее массе,
создаваемой в единицу времени; сокращения затрат
труда на единицу производимой продукции; изменения соотношения затрат живого и прошлого труда в
сторону роста доли затрат прошлого труда при
общем сокращении затрат труда; сокращение времени производства и обращения товаров; увеличение
массы и нормы прибыли.
Теоретически наиболее полное представление о
вкладе предприятия в создание продукции дает показатель стоимости чистой продукции — вновь созданной стоимости, так как на его величину не влияют затраты на сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и
узлы, он свободен от стоимости амортизационных отчислений. Чистая продукция (заработная плата с начислениями плюс прибыль) точно характеризует вновь
созданную стоимость, если она (продукция) реализуется по рыночным ценам. Но в нашей действительности большое влияние оказывает монопольные цены, которые искажают реальный вклад предприятия в создание новой стоимости и установление стоимости чистой продукции становиться проблематичным.
Известно, что общей тенденцией мировой практики развития является постепенный переход общества от преобладания аграрного производства к преобладанию индустриального с дальнейшим увеличением доли непроизводственных видов деятельности.
В отдельных регионах данная последовательность
модифицирована на первых ее стадиях. Малоблагоприятные природные условия и богатство недр способствуют преобладанию промышленного развития уже
в самом начале освоения территории, как это произошЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ло на Урале. Однако современная тенденция постидустриального периода развития характерна и для таких
регионов, хотя причины могут отличаться от тех , которые присущи общему социально-экономическому
процессу изменений в отраслевой структуре материального производства с постепенным увеличением
значения других видов деятельности.
Любой регион многофункционален ввиду многоликой и емкой сущности занимаемого пространства,
в котором всегда расположены материально выраженные объекты либо используемые, либо созданные
обществом. Используемые объекты описываются такими широкими по содержанию понятиями как земля, которая выступает в качестве предмета и средства
труда в сельском хозяйстве и добывающей промышленности , либо — сложно структурированным понятиями природные условия и ресурсы. Созданными
обществом объектами являются предприятия материального производства, организации непроизводственной сферы, в том числе сферы услуг, жилья и коммуникации.
Развитие региона и природные условия определяют соотношение того, что используется и того, что
создается обществом. Мы этот видим в специализации производства и определяет большую или меньшую завершенность энерговещественного процесса,
осуществляемого на территории регионов. Динамика
развития региона, его географическое местоположение обусловливают возможные и фактически проявляющиеся функциональные приоритеты хозяйства,
структура отраслей производства, а также пропорции
в численности городского и сельского населения и
особенности системы расселения [5].
В сельской местности получение прибыли при
осуществлении товарного аграрного производства не
всегда достижимо из-за многочисленных внешних для
данного производства факторов, влияющих на конечный результат этого процесса. На селе основное производство выпускает первичную продукцию для пищевой , легкой отчасти оборонной промышленности
с его главным дестабилизирующим фактором — свободными ценами на товары промышленного назначения и регулируемыми на продовольствие, что неиз-
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бежно, при низкой платежеспособности значительной
части населения, тем не менее жизненно нуждающихся
в продуктах питания, производимых в сельском хозяйстве, то становиться очевидными трудности аграрной экономики. Такая ситуация является серьезным
препятствием к достижению доходности товарного
производства как главной цели, обеспечивающей его
экономическую целесообразность.
Пермский край, промышленный регион России
со значительным исчерпанием минеральных ресурсов
и малой прибыльностью аграрного бизнеса, называемых зонами рискованного земледелия. Здесь во многом не остается иной возможности стабилизировать
ситуацию, как внедрять в производство передовые
научные разработки. Причем, данная неизбежность
восходит к особенностям формирующейся социально-экономической среды современности. Последняя,
характеризуется наличием проблематики рыночных
отношений с присущей им необходимости получения
выгоды от осуществленной деятельности, другими
словами — фатальной неизбежностью достижения
экономической целесообразности этого процесса в
рыночных условиях.
ЗАО „ЭКАТ” и ЗАО НПП „Западуралфонд” разработаны и внедрены в производство генераторы озона, предназначенные для очистки и стерилизации воздуха производственных и бытовых помещений, производительностью по озону от 4 до 15 г/час и по воздуху от 100 до 900 м3/час. Генераторы озона сертифицированы (сертификат соответствия РОСС
RU.АИ50.В02001, изготовляются в соответствии с ТУ
2178-002722027610-2006 по оригинальной технологии (патент РФ № 60509) [6 — 7].
Внедрение озонаторов в технологический цикл
молочного производства может дать наибольшую
эффективность при дезинфекциии:
— боксов и помещений контрольного и заквасочного отделения;
— микробиологической лаборатории;
— оборудования в кефирном заквасочном отделении;
— отделения для пересадки грибков;
— емкостей под молочную продукцию объемом
до 800 м3;
— холодильных камер для хранения готовой продукции;
— трубопроводов подачи сливок от пастеризационно-охладительных установок до ванн заквашивания сметаны;
— технологического инвентаря и спецодежды
персонала.
При воздействии озоном на плодоовощную продукцию наблюдается снижение обсемененности ее

поверхности гнилостной микрофлорой, снижение
уровня метаболических процессов, устраняются
основные причины порчи сельхозпродукции, давая
значительный экономический эффект.
Применяя озонную технологию вместо традиционных методов проведения дезинфекционных работ,
достигается:
— значительное снижение трудоемкости и стоимости проведения дезинфекционной обработки поверхностей и воздуха;
— качественная обработка труднодоступных (для
традиционных способов выполнения дезинфекционной обработки — батареи отопления, плинтусы, вентиляционные решетки т. д.) мест;
— повышение качества обработки за счет снижения субъективного фактора (персоналу, даже при
большом желании и добросовестном отношении к
работе не удается провести дезинфекционную обработку на таком высоком уровне);
— оперативность в дезинфекционной обработке
любого помещения и отсутствие необходимости использования традиционных дезинфектантов;
— снижение затрат на приобретение, доставку и
хранение дезинфектантов.
В птицеводстве вопросам кормов и гигиены питания всегда уделялось большое внимание. А в санитарно-гигиеническом аспекте питания особое положение занимает микрофлора кормов, поскольку корма,
зараженные патогенными микроорганизмами, часто
являются причиной массовых заболеваний и гибели
птицы. Из всех видов микроорганизмов, развивающихся в кормах, особую опасность представляют
плесневые грибы, вызывающие у птиц микозы, микотоксикозы. Следствие роста и размножения плесневелых грибков — снижение энергетической и питательной ценности кормов, ухудшение вкусовых качеств, изменение физических показателей сырья, заражение кормов микотоксинами. Потребление таких
кормов приводит к снижению продуктивности и сохранности поголовья, ухудшает конверсию корма и
снижает резистентность организма птицы. Известно,
что одним из наиболее экологически безопасных природных дезинфектантов является озон. Однако, озон
— вещество нестабильное, он должен быть произведен в месте потребления, поэтому для практического
его использования нужен генератор озона, который
можно будет надежно эксплуатировать в условиях
птичников.
Как дезинфектант озон получил достаточно широкое распространение в птицеводстве при обработке
инкубационного яйца (в птичниках, в приемной инкубатория, в инкубационных шкафах в процессе вывода), а также инкубационных и выводных шкафов, кар-
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тонной тары. Что еще более важно, озон может выступать в качестве биостимулятора.
В период вывода эмбрионы и вылупившиеся
цыплята переносят без вредных последствий концентрации озона до 5.6мг/м3, в отличие от млекопитающих, для которых предельная концентрация составляет всего 0.2мг/м3. Обработка озоном продуктов птицеводства повышает их безвредность, уменьшает случаи возможных пищевых отравлений и заболеваний
и не дает каких-либо побочных эффектов. Известно,
что озон хорошо адсорбируется и в адсорбированном состоянии сохранность его увеличивается до десятков суток. В птичнике время между обработкой
корма и его потреблением составляет десятки минут,
поэтому куры озон потребляют с кормом.
Основные требования к озонаторным установкам для сельского хозяйства следующие:
— стабильная генерация больших объемов озоновоздушной смеси с концентрацией озона, оптимальной для проведения обработки помещений;
— преимущественно синтез озона осуществлять
из атмосферного воздуха (без использования системы подготовки воздуха и обогащения воздуха кислородом);
— желательно использовать воздушное охлаждение для реакторов синтеза озона;
— озонатор должен иметь высокую надежность
и простоту в обслуживании и эксплуатации.
Применение передовых научных разработок повышает производительность труда, означающий возможность производить нужный объем материальных благ с меньшими затратами труда и соответственно с меньшим числом людей, занятых в материальном производстве, что является объективным
основанием освобождения части трудовых ресурсов для осуществления иных видов деятельности.
Производительность труда является выражением
всеобщего экономического закона, экономической
необходимости развития общества независимо от
господствующей в нем системы хозяйствования.
Источником роста производительности труда, который не имеет пределов, является научно-технический прогресс.
Внедрения в АПК озонотехнологий повышает
психофизиологическая эффективность труда. С этой
точки зрения эффективным может быть признан только такой труд, который наряду с определенной производительностью обеспечивает безвредные, благоприятные санитарно-гигиенические условия и безопасность; достаточную содержательность труда и соблюдение границ его разделения; возможность всестороннего развития физических, умственных сил и
способностей человека в процессе труда; предотвЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ращает отрицательное влияние производственной обстановки на работника. Отсюда вытекает и понятие
социально эффективности труда, которое включает
требования гармоничного развития личности каждого
работника, повышение его квалификации и расширение производственного профиля, формирование
позитивного социального климата в трудовых коллективах, усиление социально-политической активности и совершенствования всего образа жизни. Рост
производительности в сочетание с грамотной маркетинговой и сбытовой политикой, конкуретноспособность обеспечит предприятие экономическое развитие, модернизацию и благоприятные перспективы
всего общества.
Сравнительно недавно разработан способ получения озона в поверхностном разряде. Важным
обстоятельством при синтезе озона в этом виде разряда является использование в качестве сырья неосушенного атмосферного воздуха. Не требуется глубокая очистка воздуха от посторонних частиц, а для продувки воздуха через озонатор используются обычные
вентиляторы. В генераторах озона этого типа возможно получение смесей с относительно небольшой концентрацией, однако получаемые озоно-воздушные
смеси оказались в высшей степени пригодны для
использования в технологических процессах птицеводства. В 2006 г. генераторы озона были поставлены
на птицефабрику „Пермская”. Экономический эффект
от использования озоновой технологии в помещениях инкубации на данном предприятии составил в
2007 г. 200 тысяч рублей. Наш пермский потребитель
получил экологически чистый, качественный продукт
птицепорома, по доступным ценам. Так можно проследить влияния внедрения инновационных разработок на цену и качество продуктов питания. Оптимальные цены на производимые товары позволяют добиваться запланированного объема прибыли и успешно
решать все свои стратегические и тактические задачи. Грамотное ценообразование — одно из основных
составных частей доходности и успешности на рынке. Сделан еще один шаг на пути к „Экопродукту”, к
„Зеленой Экономики”. Предприятия, которые проповедуют инновационную, „зеленую” экономику, как
правило, более устойчивы к кризисам и являются
опорой для всей сельской „инфраструктуры” во всех
преобразованиях.
Применение генераторов озона в агропромышленном комплексе облегчит решение проблем сохранности продукции и снижения порчи.
Решение задач совершенствования экономики
предприятия достигается путем модернизации оборудования; замены морально устаревшего оборудования новым, более производительным; повышения
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уровня модернизации производства; внедрение новых прогрессивных технологий; использование новых видов сырья, прогрессивных материалов. Научно-технический прогресс — главный источник всестороннего роста производительности. Поэтому для
использования в экономике предприятия достижения
научно-технического прогресса в современных условиях требуется направление инвестиций в первую
очередь на реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств, внедрение прогрессивных технологий и новейшей техники. Совершенствование структуры аппарата управления; улучшение оперативного управления производственным
процессом. улучшением условий труда — все это
создает условия для экономического роста предприятия, отрасли и региона.
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ефективність інноваційних технологій в галузях
агропромислового комплексу
У роботі послідовно викладені актуальні питання
стану, розвитку й перспектив економіки сільських те-

риторій, підприємств, організацій, галузей АПК Пермського краю. Показано доцільність застосування
новітніх наукових розробок і сучасного устаткування
у виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, розвиток „чистих технологій”.
Ключові слова: інновації, технологи, ефективність, регіон.
Латышева А. И., Разумов А. И. Экономическая эффективность инновационных технологий
в отраслях агропромышленного комплекса
В данной работе последовательно изложены актуальные вопросы состояния, развития и перспектив
экономики сельских территорий, предприятий, организаций, отраслей Пермского края. Показана целесообразность применения новейших научных разработок и современного оборудования в производстве и
переработке сельскохозяйственной продукции, развитие „чистых технологий”.
Ключевые слова: инновации, технологи, эффективность, регион.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА
Постановка проблемы. Финансовый кризис
2008 — 2009 гг., вызвал глубокий спад экономики регионов Украины. В стране значительно сократились
объемы промышленного производства и строительства, увеличились государственные заимствования и
дефицит бюджета. Внезапное свертывание международных финансовых рынков в период кризиса обусловило коллапс кредитного рынка и кризис ликвидности в Украине. Годы кризиса продемонстрировали
важную, а порой и решающую, роль государства в
реализации крупных общественно значимых инвестиционных проектов. Государственно-частное партнерство (ГЧП) стало рассматриваться как одна из форм
поддержки бизнеса путем обеспечения его бюджетными заказами. Вместе с тем, для Украины, обладающей высоким научно-исследовательским потенциалом, и нуждающейся в развитии инновационной составляющей экономики особенно актуальным стал
вопрос разработки механизмов управления, которые
бы позволили выйти на траекторию инновационного
роста. Одним из таких относительно новых механизмов может стать государственно-частное партнерство.
Сложность решения данной проблемы заключается в
том, что в отечественной науке и практике нет системных исследований в этом направлении, а в работах зарубежных исследователей они представлены
фрагментарно и касаются отдельных экономических
инструментов, которые используются в определенной
институциональной среде.
Целью данной статьи является исследование
государственно-частного партнерства как инструмента
активизации инновационной и предпринимательской
деятельности в регионе.
Анализ последних исследований и публикаций. В зарубежной литературе партнерство как новую модель управления рассматривают М. Уорнер,
П. Гринер, П. Драк, С. Ваддок, А. Уильсон и К. Чарлон, А. Франк. Понятийный аппарат государственночастного партнерства, а также процессы его формирования и технологии функционирования достаточно
представлены в работах зарубежных исследователей,
среди которых выделяются работы Т.Барнекова, Р.Бенетта, Г. Бойла, М. Готтре, Л. Джезируского, М. Джеррарда, Н. Канома, П. Каталана, Дж. Кемпбела, С. КиЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

тадзима, Ф. Кука, Д. Рича. В последнее время изучению разных аспектов взаимодействия государства,
бизнеса и общества посвящены исследования современных российских ученых В. Варнавский, А. Казанцев, И. Морозова, Д. Рубвальтер, П. Савранский,
А. Фирсова, Н. Холодная, М. Щегорцов и др. В Украине проблемами государственно-частного партнерства,
в том числе в инновационной сфере, занимаются такие ученые, как: А. Бутенко, В. Геец, А. Головинов,
И. Запатрина, И. Иголкин, Е. Мартякова, И. Нейкова,
О. Охинько, И. Тараненко, Н. Шлафман и др.
На сегодняшний день исследования феномена
государственно-частного партнерства в Украине находятся на начальном этапе (в основном изучается
зарубежный опыт, анализируются и интерпретируются положения научных разработок иностранных ученых), как результат, теоретическая база, как и прикладные аспекты развития проектов ГЧП, в том числе
в инновационной сфере, разработаны недостаточно.
К нерешенным вопросам указанной тематики, относятся, в частности, вопросы формирования институциональной базы для практической реализации проектов ГЧП, стимулирования инновационной деятельности в рамках национальной экономики при использовании преимуществ партнерства бизнеса и государства, а также повышения качества управления инновационными процессами, используя механизмы ГЧП.
Пути и формы решения проблемы эффективного
взаимодействия государства с бизнесом на основе
партнерства следует искать, прежде всего, в области
управления и организации экономики. Необходимо
найти оптимальную форму регулирования экономики,
при которой государство не подавляет предпринимательскую инициативу, а содействует ее развитию.
Изложение основного материала. В современном мире неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики является конструктивное взаимодействие бизнеса и государственных структур. Характер этого взаимодействия, методы и конкретные формы могут существенно отличаться в зависимости от национальных особенностей рыночных отношений. При этом государство никогда не
бывает свободным от выполнения своих социальноответственных функций, связанных с общенациональ-
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Таблица
Пять наилучших стран, получившие 47% всех инвестиций в рамках реализации проектов
публично-частного партнерства в мире, 2007 г. [3]
Страна
Индия
Российская Федерация
Бразилия
Мексика
Китай
Всего

Доля в общих инвестициях, %
14,2
12,0
10,1
6,3
4,7

ными интересами, а бизнес, в свою очередь, всегда
остается источником развития и увеличения общественного богатства. Правительства многих государств передают бизнесу во временное долго- или
среднесрочное пользование объекты этих отраслей,
оставляя за собой право регуляции и контроля их деятельности. В мировой деловой практике эта форма
взаимодействия получила название Public-Private
Partnership (PPP), однако в странах СНГ чаще употребляется термин „государственно-частное партнерство” (ГЧП) [1, с.3]. Наиболее актуальными процессы ГЧП в Украине стали в последние десятилетия. Это
обусловлено тем, что с одной стороны, происходит
осложнение социально-экономической ситуации в
стране, осложняется выполнение государством общественно-важных функций, с другой стороны, инвестор всегда находится в поиске новых объектов для
инвестирования. Кроме того, ГЧП представляет собой определенную альтернативу приватизации объектов государственной собственности.
Государственно-частное партнерство может быть
определено как совокупность организационно-правовых и финансово-экономических отношений и действий
государства (в лице государственных органов) и
субъектов частного предпринимательства, направленных на достижение общих целей реализации экономической политики государства. Цель проектов ГЧП —
привлечение частного капитала в социально-ориентированные, капиталоемкие или малодоходные отрасли
экономики, и именно поэтому, основными сферами
использования остаются транспортная инфраструктура, водоснабжение, обеспечение электроэнергией,
информационные системы, жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ), образование, здравоохранение, пенитенциарная система, оборона и т. д. [2, с. 75].
Если в начале столетия механизмы ГЧП активно
использовались лишь несколькими развитыми странами мира, то в настоящее время большинство стран
мира, в первую очередь тех, которые развиваются,
реализуют масштабные общественно-значимые проекты на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), достигая существенного повышения эф-

Объемы инвестиций,
млрд. дол.
22,5
19,0
15,9
9,9
7,5
157,4

Доля в общем количестве проектов, %
17,4
4,9
3,1
4,9
28,1

фективности публичных услуг, активизируя реализацию проектов модернизации инфраструктуры (табл.).
Как видно из исследований Всемирного банка
(табл.), наиболее активными относительно практического использования преимуществ государственно-частного партнерства стали страны, которые быстро развиваются, — Индия, Бразилия, Мексика, Китай, а также Российская Федерация. Лидерство в этих процессах удерживают — Китай и Индия: за период до 2007 г.
в этих странах было начато 45% всех новых проектов
в форме публично-частного партнерства. Второе место по доле общих инвестиционных проектов (12,0%)
занимает Российская Федерация. Однако, по мнению
российских специалистов [4], законодательство о ГЧП
в стране развивается медленно и фрагментарно.
Начало развитию ГЧП в России положили принятый в 2005 г. Закон „О концессионных соглашениях”,
ряд законов о Внешэкономбанке, закон об особых экономических зонах, появившаяся статья в Бюджетном
кодексе об Инвестиционном фонде. Но в целом их разработка не имела комплексного характера, что вызывало значительные сложности их применения и определения места в системе законодательства. В 2005 — 2006
гг. были приняты первые региональные законы о ГЧП в
Томской области и Санкт-Петербурге. А с 2010 г., после
появления Модельного регионального закона „Об участии субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в проектах ГЧП” от 10.08.2009 г. [5], началось массовое принятие региональных законов о ГЧП.
В этот год были приняты 19 из 30 законов.
Федерального закона о ГЧП до сегодняшнего дня
нет и поэтому в законодательстве четкие дефиниции ГЧП
отсутствуют, тогда как в нормативных актах субъектов
РФ можно встретить ряд определений, которые зачастую не согласуются между собой либо вызывают вопросы юридического характера. Отсутствие общепризнанных, четких и понятных для всех признаков ГЧП
породило совершенно произвольное выделение форм
ГЧП. Ряд законов пошли по пути перечисления всевозможных механизмов участия частного лица в хозяйственной деятельности, которые как-то могут пересекаться с государством. К формам ГЧП эти регионы
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отнесли государственные и муниципальные контракты,
инвестиционную деятельность, агентства инвестиций и
развития, лизинговую деятельность, концессионные
соглашения, особые экономические зоны, организации
со смешанной формой собственности.
После того как появился Модельный закон, законы регионов стали более единообразны. Следуя ему, они
разграничили формы ГЧП по двум направлениям. Первое — это имущественное участие конкретного региона. Оно предусматривает предоставление публичным
субъектом в аренду частному партнеру объектов, находящихся в публичной собственности. Второе — финансовое. Под ним подразумевается финансирование работ
по подготовке конкурса на заключение соглашения ГЧП,
государственные гарантии по займам, которые привлекаются частным партнером, выкуп результатов деятельности частного партнера или софинансирование деятельности партнера из средств окружного бюджета или бюджета конкретного региона, компенсация частному партнеру условий минимального трафика или минимального объема потребления по условиям соглашения [4].
Украинский опыт использования механизмов государственно-частного партнерства является на сегодня очень ограниченным, неэффективным и таким, который имеет ярко выраженное негативное восприятие
в украинском обществе. Некоторые случаи сотрудничества государства с частным бизнесом (например,
несколько проектов в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода) являются неудачными, носят
негативный характер и дискриминируют саму идею
государственно-частного партнерства в обществе. Наиболее ярко такой негатив проявляется в социально-ориентированных сферах общественной жизни. Это, прежде всего жилищно-коммунальное хозяйство (централизованное водо-, теплоснабжение и водоотвод),
охрана здоровья, спорт, инфраструктура (дороги, железные дороги, аэропорты, трубопроводные сети) и т. п.
Неразвитость ГЧП в Украине в определенной
мере обуславливается отсутствием концептуальных и
правовых основ такого рода отношений, неопределенностью цели и принципов, неурегулированностью
форм и механизмов взаимоотношений государства и
частного капитала. То есть до недавнего времени не
существовало какого-либо декларированного (нормированного) системного видения государства относительно внедрения и развития процесса взаимовыгодного сотрудничества государства с частным бизнесом, в частности, в общественном секторе.
В Украине правовые основы для развития ГЧП
существуют с 1999 г. с принятием законов „О концессиях”, „О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог”, „О договорах о распределении продукции”, „Об аренде государственного и коммунального имущества”, „Об общих принципах развития государственно-частного партнерства в УкраиЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

не”. В настоящее время развитие концепции ГЧП в стране обеспечивают такие правовые документы: Конституция Украины, Гражданский кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Земельный кодекс Украины, Законы Украины „О государственно-частном партнерстве”, „О ценах и ценообразовании”, „О местном
самоуправлении в Украине”, „О местных государственных администрациях”, „Об аренде земли”, „О жилищно-коммунальных услугах”, „О распределении продукции”, „О специальных экономических зонах”, отраслевые законы и нормативно-правовые акты, а также
международные договоры и соглашения.
Значительным шагом к реальному внедрению в
стране эффективных взаимовыгодных отношений государства и частного бизнеса стало принятие Закона
Украины „О государственно-частном партнерстве” от
1 июля 2010 г. № 2404-VI [6]. Этот закон определяет
новые подходы к сотрудничеству государства, органов местного самоуправления и частного бизнеса относительно реализации общественно-важных проектов. Законом предусмотрено создание системы отношений, когда ресурсы обоих партнеров объединяются с соответствующим распределением рисков, ответственности и вознаграждений между ними, для
взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной (от
5 до 50 лет) основе в создании новых и/или модернизации действующих объектов, требующих привлечения инвестиций, и пользовании такими объектами.
Принятие данного закона привлекло внимание
широкой общественности к вопросу взаимодействия
государства и частного бизнеса, открыв возможности для частного партнера самому инициировать проекты, а для государства — решать общественно-значимые проблемы с привлечением финансового и профессионального потенциала частного партнера. Важно, что принятие закона активизировало в обществе
ожидание инновационного обновления и эффективного
развития. Однако, данный закон и другие законодательные акты, регулирующие деятельность в сфере
реализации общественно-значимых проектов путем
сотрудничества государственного и частного сектора, не сформулировали единого системного видения
и не выстроили эффективную модель организации такого сотрудничества, что в значительной мере связано с тем, что этот механизм является новым и недостаточно эффективным в Украине — как с точки зрения идеологии, так и с точки зрения его экономической и социальной сущности, правовой природы, терминологии. У большинства потенциальных участников государственно-частного партнерства (органов
публичной власти, частных предприятий, населения)
отсутствует единое видение сущности этого явления
и преимуществ, которые может дать объединение усилий государства и власти в реализации общественно
значимых проектов.
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С точки зрения понимания сущности процессов
государственно-частного партнерства важно адекватно
определить само понятие ГЧП. Статьей 1 Закона
Украины „О государственно-частном партнерстве” государственно-частное партнерство определяется как
„сотрудничество между государством Украина, Автономной Республикой Крым, территориальными громадами в лице соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления
(государственными партнерами) и юридическими лицами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами — предпринимателями (частными партнерами), которое осуществляется на основе договора …” [6].
Термин „государственно-частное партнерство”
используется именно в таком словосочетании преимущественно в странах СНГ, в частности, в Российской
Федерации. А в большинстве стран мира распостраненным является термин „публично-частное” партнерство” („public-private partnership”), который является
более адекватным для отображения сущности процесса: как партнерства публичной власти (на центральном или местном уровнях) и частного бизнеса для
решения общественно-важных проблем (задач) в
интересах общества в целом или отдельной территориальной громады. Поэтому для условий Украины
представляется более точным использование термина
„публично-частное партнерство”.
Понятие сущности государственно-частного партнерства, определенное в Законе Украины „О государственно-частном партнерстве” лишь как сотрудничество
между государством (в лице органов государственной
власти и органов местного самоуправления) и частными юридическими лицами, является несколько суженым.
Если речь идет о привлечении потенциала частного бизнеса для решения общественно-значимых проблем, которые касаются каждого гражданина, то развитие этого
механизма невозможно без привлечения научного потенциала общества и широкой общественности. К недоработкам Закона также следует отнести то, что в нем
отсутствует четкое законодательное разграничение прав
собственности и прав использования и управления объектами, реализованными в условиях ГЧП.
Вместе с тем, практическое применение закона „О
государственно-частном партнерстве”, требует уточнения таких вопросов, как: цель и задачи государственно-частного партнерства; субъекты государственночастного партнерства; сферы применения ГЧП; формы
реализации ГЧП. В особом внимании нуждается вопрос введения в законодательную норму института общественного контроля партнерства, который позволит,
с одной стороны, усилить контроль, а с другой — ввести в партнерство „третий сектор”, основными представителями которого являются неприбыльные общественные организации. Развитой „третий сектор” иден-

тифицирует риски в социальной сфере, предоставляет
конкретные социальные услуги и отслеживает реализацию инициатив, практически осуществляя общественный контроль. Таким образом, он реализует информационную, управленческую, защитную, развивающую
и контрольную функции по управлению рисками и решению социальных проблем [7].
В Законе преимущественно упоминаются договорные формы осуществления государственно-частного партнерства. В частности, согласно ч.1 ст. 5 Закона о ГЧП к ним отнесены договоры концессии, совместной деятельности, распределения продукции и
т. п. Так, перечень договорных форм осуществления
государственно-частного партнерства начинается с
договора концессии. Именно он, как свидетельствует
зарубежный опыт, демонстрирует высокий уровень
эффективности реализации инвестиционных проектов
на основах государственно-частного партнерства. В
Украине Закон „О концессиях” был принят в 1999 г. и
должен был обеспечить привлечение инвестиций в
государственный и коммунальный секторы экономики. Однако, до сих пор договор концессии не получил широкого использования.
В настоящее время концессию объектов права
государственной и коммунальной собственности следует рассматривать больше в виде исключения из правил, чем как устоявшуюся практику ведения хозяйства
в публичном секторе экономики. Существующие примеры функционирования концессий в отдельных городах Украины (Артемовск, Бердянск, Луганск) являются незначительными. Недостаточный уровень развития
концессии в Украине можно объяснить влиянием целого ряда факторов, среди которых важное место занимают неразвитость и казуистичность отечественного
концессионного законодательства, а также недооценивание значимости этого правового института как средства достижения стратегических целей государства.
Ведь концессию следует рассматривать как инструмент
хозяйственного планирования и реализации государственной экономической политики [8].
Перспективы развития государственно-частного
партнерства в значительной мере зависят от действенности и высокой эффективности законодательства в этой
области, которое будет отвечать интересам сторон такого партнерства. Поэтому необходим поиск новых правовых инструментов, которые бы способствовали оптимальному сбалансированию публичных и частных
интересов субъектов государственно-частного партнерства, более полному достижению социально-экономического эффекта в области такого партнерства.
В последнее время в зарубежных странах наблюдается исключительная значимость ГЧП как эффективного инструмента реализации инновационной политики. В рамках мирового опыта взаимодействия государства и частного сектора в направлении развития
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инновационной сферы можно выделить основные принципы, на которых основаны современные формы ГЧП:
1. Бюджетное финансирование должно выступать
катализатором инновационных процессов, т. е. лишь
после того, как бизнес „увидит” эффективность реализации инновационных проектов за счет государственных средств, можно рассчитывать на его заинтересованность.
2. Софинансирование проектов со стороны государства при сохранении управления проектами бизнесом или специализированными посредническими
организациями.
3. Реализация функций поддержки государства
инновационных компаний через бизнес-посредников,
поскольку иногда чиновники не имеют достаточной
квалификации для оценки качества проектов, которые
подаются на рассмотрение, и не могут адекватно оценить связанные с ними риски.
4. Использование разных подходов государства
к активизации инновационной деятельности — как за
счет административной мотивации существующих
инновационных предприятий, так и путем создания
инновационных бизнес-единиц.
5. Развитие инновационных кластеров, в пределах которых возможный эффективный обмен лучшим
опытом между малым и средним бизнесом, в частности при участии государственных структур.
6. Развитие системы неформальных взаимодействий между новаторами, которая разрешает облегчить взаимный обмен информацией и финансовыми
средствами.
7. Усовершенствование нормативно-правовой
базы, законодательного оформления оригинальных
управленческих решений с учетом особого статуса
ученых и научных организаций, возможностей прямого и косвенного финансирования передачи технологии и создание инфраструктуры [9, с. 104].
Результаты исследования мирового опыта свидетельствуют о том, что роль ГЧП в инновационной политике различна в разных странах, но проявляется явная тенденция к росту ее влияния на развитие инновационной активности. Доказано, что ГЧП — уникальный механизм для стимулирования сотрудничества в
областях, где инновации имеют глубокие корни в науке. Кроме того, признано, что партнерства — наилучший инструмент для построения инновационных сетей
в междисциплинарных областях исследований, таких,
например, как нанотехнологии и геномика [10, с. 9].
Ситуация в Украине на сегодняшний день — критическая в этом отношении. Принцип „догоняющего”
развития в долгосрочной перспективе не сработает. В
Украине доминирует воспроизводство 3-го технологического уклада (черная металлургия, электроэнергетика, железнодорожный транспорт, многотоннажная
неорганическая химия, потребление угля, универсальЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ное машиностроение), расцвет которого в развитом мире
приходилось на послевоенные годы прошлого века; и
присутствует 4 уклад (который также исчерпал себя в
развитых экономиках еще в середине 1970-х лет) —
развитие органической химии и полимерных материалов, цветной металлургии, нефтепереработки, автомобилестроение, точного машиностроения и приборостроения, развитие традиционного ВПК, электронной промышленности, распространение автоперевозок, широкое потребление нефти.
В мировой экономике по сути уже сложились
предпосылки очередного этапа научно-технологической революции, в рамках которого широко распространяется шестой технологический уклад. К его ключевым направлениям относятся: биотехнология, системы
искусственного интеллекта, глобальные информационные сети, безотходные, экологически чистые технологии, в частности на основе водородной энергетики,
композитные материалы, керамика новых поколений,
интеллектуальные продукты. Это те области, которые
сейчас развиваются в ведущих странах особенно быстрыми темпами (иногда от 20% до 100% на год). Шестой технологический уклад также включает базисные
производственные технологии, связанные с воспроизведением и функционированием человеческого капитала, государственного управления и правопорядка.
По оценкам ведущих мировых ученых, мы находимся сейчас как раз на такой стадии развития, которая характеризуется переходом действующего (пятого технологического уклада) к новому шестому технологическому укладу, или от нисходящей долгой
волны цикла М. Кондратьева к восходящей волне нового [11, с. 353].
В целом в Украине около 95% объемов произведенной продукции принадлежит к 3-му (60%) и 4-му
(35%) укладам. Доля продукции высших технологических укладов в экономике страны составляет: 4% для
5-го и 0,1% для 6-го. Рост ВВП за счет введения новых
технологий в Украине оценивается всего в 0,7%, в то
время как в развитых странах этот показатель достигает 60%, а иногда и 90%. Инвестиционные вложения,
которые определяют направления развития на будущие
десятилетия, прежде всего, стратегию экономического
развития, также массово направляются в технологии
низшего, 3-го уклада — 75%, тогда как в области 6-го
уклада поступает лишь 0,5% инвестиций. Более удручающая ситуация с капиталовложениями на технологическое перевооружение и модернизацию.
В условиях отсутствия четко сформулированной
инновационной стратегии на национальном уровне,
несовершенства законодательной базы в части стимулирования научно-технической и инновационной
деятельности, и недостаточности нормативно-правового регулирования государственно-частного партнерства как такового, неразвитости инновационной инф-
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раструктуры и малого инновационного предпринимательства и ряда других негативных факторов формирование, а тем более развитие национальной инновационной системы практически невозможно.
Переход к инновационной модели, конечно, не
может быть обеспечен лишь разработкой и принятием
ряда законодательных и нормативных актов, способных преодолеть инерционность экономического мышления и высокие риски, создать адекватные стимулирующие механизмы для процесса разработки и
использования новшеств [12].
Реализация проектов инновационного развития
в рамках государственно-частного партнерства способствует формированию предпосылок взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, но в то
же время создает дополнительные риски в процессе
осуществления совместных проектов (усложненный
порядок реализации, высокие транзакционные издержки, риски формирования структуры корпоративного управления, неоднозначное отношение общественности и политические последствия)[13].
В разработке и реализации проектов инновационного развития может сыграть значительную роль
система государственно-частного партнерства в регионе. Российские ученые [14] отмечают, что бизнесмодель должна быть встроена в стратегию социально-экономического развития региона. Поэтому собственники и топ-менеджмент должны ориентироваться не только на максимизацию прибыли своего бизнеса, но и на решение определенных социально-экономических задач региона. Формы сотрудничества
могут быть различными: от участия в конкретных региональных программах до создания кластеров с участием органов регионального управления.
Компании, участвующие в реализации региональных программ, получают от органов регионального управления преференции налогового, административного
или организационного характера. Несмотря на то, что в
сотрудничестве участвуют только бизнес и власть, выгоды от этого получает и население. Бизнес должен иметь
обязательства по развитию занимаемых территорий, по
использованию местных и государственных ресурсов.
В связи с вышеизложенным, предлагается применить способ построения инновационной модели
региона, используя инструменты и механизмы государственно-частного партнерства с целью обеспечения развития отраслей шестого технологического
уклада, заделы для которых уже сформированы, при
этом активизация таких процессов должна происходить на региональном или межрегиональном уровне
в формате „пилотных” проектов. Эффект от их реализации впоследствии можно оценить, и в случае достижения положительных результатов распространять
данный опыт в другие регионы, отрасли и т. д.
Примером для внедрения вышеописанных под-

ходов может быть межмуниципальное объединение
Донецкой области „Промышленная агломерация „Северный Донбасс” (ПА „Северный Донбасс”).
Промышленная агломерация „Северный Донбасс” была создана на базе соглашения о торговоэкономическом, промышленном и научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между городами Артемовск, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Красный Лиман и Славянск с целью:
— активизации социально-экономических, научно-технических, культурных и других связей между
общинами городов промышленной агломерации „Северный Донбасс” в процессе решения общих проблем;
— энергосбережения и внедрения новейших
энергосберегающих технологий;
— сохранения уникальной природы бассейна
реки Северский Донец и развития курортного и туристического бизнеса;
— повышение качества жизни населения, которое проживает на территории городов промышленной
агломерации „Северный Донбасс”.
При Региональном инновационном совете промышленной агломерации „Северный Донбасс” предлагается создание Агентства государственно-частного партнерства для активизации инновационной деятельности в регионе (Рис.).
Функции Агентства:
— проектное администрирование;
— организация;
— контроль;
— стратегическое планирование;
— информационно-консультационное обеспечение;
— кадровое обеспечение.
Задачи Агентства:
— консультирование, мониторинг, экономическая экспертиза, сопровождение и контроль на всех
этапах реализации проектов ГЧП;
— оценка выполнения частным партнером условий соглашения;
— проведение конкурса с определением частного партнёра и с утверждением его результатов;
— участие в разработке государственных целевых и региональных программ в сфере ГЧП;
— проведение мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере ГЧП;
— исполнение функций по консультационному
сопровождению проектов;
— выработка рекомендаций о продолжении или
прекращении договорных отношений с частным партнером;
— информационно-справочное обеспечение проектов ГЧП;
— запуск информационных ресурсов по вопросам ГЧП;
— разработка образовательных программа для
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ЦЕЛЬ АГЕНТСТВА

Реализация единой государственной политики в сфере ГЧП в
рамках ПА „Северный Донбасс”, которая сводится к
консолидации, развитию и поддержке эффективного и
действенного партнерства между государственным и частным
секторами

Операционные цели Агентства

системное внедрение
лучших практик ГЧП в
Донецкой области

оптимальное
распределение
возможных рисков от
участия в проектах ГЧП

максимизация эффективности
использования модели ГЧП и
минимизации затратной части
проектов с учётом
удовлетворения потребностей
населения

Рис. Иерархия целей Агентства ГЧП при инновационном совете ПА „Северный Донбасс”

подготовки квалифицированных кадров в сфере ГЧП,
обучение теории и практике применения механизмов ГЧП;
— создание Школы ГЧП;
— привлечение международных экспертов к разработке наиболее сложных проектов;
— помощь в разработке типовых форм контрактов, процедур и рекомендаций по проектам;
— подготовка рекомендаций государственным
органам по совершенствованию законодательства и
методологической базы ГЧП;
— проведение мероприятий по принятию региональных нормативных актов о ГЧП;
— проектное финансирование;
— создание единой системы учёта договоров на
региональном уровне;
— проведение семинаров, тренингов, круглых
столов, конференций и других мероприятий по вопросам ГЧП.
Механизм работы Агентства:
1. Сотрудничество с областными и городскими
администрациями, а также формирование базы данных наиболее актуальных проектов ГЧП.
2. Аудит объекта в проекте и формирование рекомендаций по выбору модели ГЧП.
3. Поиск инвесторов и составление конкурсной
документации проекта.
4. Экономическая экспертиза проекта и оценка
результатов его реализации.
Агентство способно предложить следующие
услуги:
— аудит объекта и рекомендации по модели ГЧП;
— разработка схемы финансирования проекта;
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— юридическая поддержка проекта;
— подготовка конкурсной документации проекта;
— поиск и привлечение инвесторов для участия
в конкурсе;
— сопровождение проекта и его аудит;
— организация и проведение семинаров, тренингов, круглых столов, конференций и других мероприятий по вопросам ГЧП.
Приоритетными направлениями работы агентства
являются:
— решение инфраструктурных проблем;
— проекты в сфере регуляторной политики;
— поддержка инновационных проектов;
— поддержка проектов в сфере энергосбережения;
— проекты, связанные с улучшением качества
жизни населения (образование, здравоохранение, доступное жилье и т.д.)
Выводы. Мировой опыт государственно-частного партнерства свидетельствует о его высокой эффективности и результативности. Формы и механизмы сотрудничества государства с бизнесом дифференцируются в зависимости от инвестиционных обязательств
сторон, распределения полномочий и рисков, передачи прав собственности или управления от государства
частному партнеру после окончания реализации проекта ГЧП. Украина не имеет существенных позитивных достижений относительно сотрудничества государства с частным бизнесом с целью реализации общественных интересов. Немногочисленные случаи такого взаимодействия являются неудачными и разоблачают антагонизм в отношениях как государства и бизнеса, так и населения и бизнеса, дискриминируя саму
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идею государственно-частного партнерства в обществе.
Для реализации единой государственной политики в
сфере ГЧП в рамках промышленной агломерации, которая сводится к консолидации, развитию и поддержке эффективно-действующего партнерства между государственным и частным секторами целесообразно
создание коммерческой организации — Агентства государственно-частного партнерства. Таким образом,
исследование показало, что обеспечение эффективной
институциональной среды, системы стимулов для вхождения в проекты ГЧП частного капитала, и высокопрофессиональная специализированная организация по
реализации инновационных проектов в формате ГЧП
могут стать для Украины залогом успеха в развитии
отраслей формирующегося технологического уклада
для обеспечения ее глобальной конкурентоспособности и достижения устойчивого экономического роста.
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Про перспективи державно-приватного партнерства в інноваційній сфері регіону
У статті розглянуто організаційно-правові аспекти
становлення державно-приватного партнерства в Росії і
Україні. Подано пропозиції щодо впровадження державно-приватного партнерства в інноваційній сфері регіону.
Ключові слова: взаємодія, співпраця, партнери,
підприємництво, інноваційна модель регіону.
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О перспективах государственно-частного партнерства в инновационной сфере региона
Рассматриваются организационно-правовые аспекты становления государственно-частного партнерства в России и Украине. Приводятся предложения
по внедрению государственно-частного партнерства
в инновационной сфере региона.
Ключевые слова: взаимодействие, сотрудничество, партнеры, предпринимательство, инновационная
модель региона
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About prospects of state-private partnership in
innovative sphere of region
The organizational-legal aspects of becoming of
state-private partnership are examined in Russia and
Ukraine. Led suggestion on introduction of state-private
partnership in the innovative sphere of region.
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enterprise, innovative model of region.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ НА ІННОВАЦІЇ ЗА УМОВ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Вступ. В умовах глобалізації провідні розвинуті
країни корегують регіональну політику таким чином,
щоб створити оптимальні умови для інноваційного розвитку економіки, спрямованого передусім на підвищення науково-технічного потенціалу. Й. Шумпетер вважав,
що основні інновації спричинюють зародження нового
лідируючого сектору, випереджальне зростання якого
стає локомотивом розвитку економіки. З часом дифузія інновацій, тобто проникнення інновацій в суміжні
галузі економіки, викликає її довгострокове процвітання, яке триває доти, доки надприбутки не знижуються
до середнього рівня. Відтак економіка переходить у фазу
рецесії, яка повертає її до рівноважного рівня. Втім,
песимістичні очікування підприємців призводять до
депресії. Ця фаза сприяє появі інновацій, впровадження яких викликає пожвавлення й приводить економіку
до рівноважного стану [1, с. 417].
Ідеї лідируючого сектору та дифузії інновацій
Й. Шумпетера були органічно доповнені концепціями
життєвого циклу та кластеризації інновацій. Так,
Г. Менш розділяв інновації на базисні, які створюють
нову продукцію та нові галузі і вдосконалювальні, які
реконструюють вже існуючі продукцію та галузі. У
період висхідної хвилі підприємцям немає сенсу впроваджувати ризиковані проривні технології, оскільки
існуючі технології є ще прибутковими та успішними.
У межах цієї фази виникає ефект витіснення базисних
інновацій вдосконалювальними, що і пояснює
нелінійність інноваційного процесу.
Г. Менш вважав, що кожна базисна інновація
розвивається за життєвим циклом, який має чотири
стадії: зародження, зростання, зрілість та спад. Момент насичення ринку та зрілості базисних інновацій
збігається з переломом висхідної хвилі. Починається
довготривала депресія, яку вчений називав технологічним патом. Г. Менш наголошував на тому, що саме
період глибокої депресії стимулює кластеризацію базисних інновацій, яка і стає рушійною силою нового
підйому [2]. В свою чергу, конкурентні переваги в
кластері не обов’язково з’являються в якого-небудь
окремого підприємства або галузі, а залежать від
місцезнаходження його ділових одиниць. Зокрема, для
опису розвитку периферійних територій (що виходять
за межі центрів і осей розвитку) Дж. Фрідманом [3]
використовується схема „дифузії нововведень”, яка
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була запропонована Т. Хегерстрандом [4]. Досвід
показує, що вплив просторової структури може бути
як позитивним, так і негативним [5].
Утім, аналіз ефективності інноваційних витрат
передбачає процедуру оптимізації, що являє собою
найкращий вибір, який дозволяє досягти цілей з найменшими витратами, які принесуть максимальну
віддачу інвестованих ресурсів. Суттєво, що витрати
можуть включати і втрачені вигоди (блага довкілля).
Саме тому зростає увага потенційних інвесторів до
інформації про конкурентоспроможність компанії, її
турботу про довкілля, соціальну відповідальність тощо.
Ключовою у відповідній методології є проблема особливостей формування попиту на інновації за умов державно-приватного партнерства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем попиту на інновації присвячені праці
таких авторів, як Е. Алтманн, Г. Армстроінг, М. Вуд,
А. Гальчинський,В. Геєць, С. Говард, М. Губруд,
Д. Дайкер, Дж. Р. Еванс, Д. Енжел, Б. Кваснюк,
Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Н. Молчанов, Н. Розова,
В. Семиноженко, Г. Скрініс, Б. Твісс, Л. Федулова,
В. Ходяченко, Г. Чесбро та ін.
У сучасній науковій літературі широко висвітлено
поняття особливості регулювання інноваційного процесу, проаналізовано причини структурних диспропорцій, досліджено заходи щодо здатності суб’єктів господарювання продукувати та впроваджувати інновації.
Разом з тим, враховуючи затяжні та малоефективні процеси реформування інноваційної сфери в Україні, особливо актуальним є аналіз світового досвіду державного регулювання інноваційного розвитку, а також виявлення ефективного механізму стратегічного управління процесами формування попиту на інновації.
Постановка задачі. Мета статті — аналіз формування попиту на інновації, виявлення чинників інноваційного розвитку країни за умов державно-приватного партнерства, дослідження механізму стратегічного управління процесами формування попиту на
інновації за умов державно-приватного партнерства.
Результати. У сучасному світі дедалі більше поширюються дослідження різноманітних форм та способів вираження попиту на інновації з особливостями
ціннісних орієнтацій та мотивів діяльності суб’єктів
господарювання. Метою наукового дослідження стає
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передбачення, прогнозування попиту на інновації на
підставі співпраці держави, бізнесу та домогосподарств. При цьому попит на інновації залежить не лише
від використання інформаційних масивів, але й від того
наскільки інновація є цінною та оптимально адаптивною до соціальних потреб, наскільки вона ідентифікована з властивостями та якостями інноваційно-орієнтованого розвитку суб’єктів господарювання.
На жаль, зростання ВВП за рахунок введення нових технологій в Україні оцінюється всього у 0,7—1%.
Наукоємність промислового виробництва знаходиться
на рівні 0,3%, що на порядок менше від світового рівня.
Парк діючого виробничого устаткування містить майже третину фізично спрацьованих і технічно застарілих
його одиниць. Тому сьогодні до 75% вітчизняного наукового потенціалу використовується для підтримки вже
досягнутого науково-технічного рівня економіки, лише
незначна частина орієнтована на цілі оновлення на сучасному рівні наукових знань. Відповідно майже 95%
вітчизняної продукції належить до виробництв 3-го та
4-го технологічних укладів [6, с. 6,11].
Разом з тим, гострою проблемою є наростаючий
розрив міждисциплінарних зв’язків і циклу „фундаментальні дослідження — розробки — комерціоналізація
знань у виробництві”. За цих умов, справедливо вважають В. Дементьєв та В. Вишневський, потрібна нова
система управління інноваційною діяльністю, яка повинна включати: розробку загальної стратегії НДДКР,
фінансування крупних програм, систему науково-технічної інформації, що акумулюватиме світовий досвід,
пільги та субсидії, що стимулюватимуть попит на інноваційні стратегії підприємств та їх підрозділів [7, с. 7].
До того ж, регулюючі заходи щодо стимулювання попиту на інновації мають охоплювати не тільки сферу
виробництва, а й усі сфери діяльності людини. Саме
такий підхід дозволить оцінювати інноваційні програми
розвитку та інвестиційні проекти і як на рівні окремого
суб’єкта господарювання, і держави загалом
[8, 9, с. 141]. Тож узгодження інноваційних інтересів
суб’єктів господарювання має координуватися за умов
державно-приватного партнерства, в ході якого сторони домовляються про умови праці, справедливу винагороду, джерела фінансування, субсидії держави і на
національному, і регіональному рівнях.
У розвинутих країнах, наприклад, інновацією є
„соціальний контракт”. Головна ідея соціального контракту — угода між місцевими органами самоврядування та громадськими організаціями. Тобто центральні
або місцеві органи самоврядування наймають тих постачальників послуг, які забезпечують найкращі показники суспільної ефективності [10, с.45]. Крім того, у
розвинутих країнах держава значною мірою контролює
та визначає розвиток нових форм науково-технічного

прогресу. Особливо велика роль держави у підтримці
та стимулюванні розвитку сфери НДДКР, що першочергово виявляється у формуванні державної науковотехнічної політики, що заснована на обліку пріоритету
загальноекономічних цілей розвитку та включає систему певних заходів, таких як пряме фінансування НДДКР,
розвиток інфраструктури забезпечення цієї сфери, використання контрактної системи для здійснення крупних наукових проектів та програм.
Наприклад, у Японії промисловим компаніям, що
здійснюють капітальні вкладення в передове обладнання, яке використовується для досліджень та розробок нової технології, податкове законодавство надає
право відраховувати з податку на прибуток 7% розміру таких інвестицій. В таких країнах, як Великобританія, Франція, ФРГ вирішальну роль у стимулюванні
інвестицій у ряді галузей промисловості відіграють не
податкові знижки, а амортизаційна політика. У Великобританії, наприклад, багатьом компаніям дозволено
списання повної амортизаційної вартості технічно передового обладнання у перший рік його функціонування. В Ірландії розмір знижок, що одержують компанії в перший рік експлуатації обладнання, досягає
100%. Податкові пільги по інвестиціям у нові виробничі фонди у той чи іншій формі використовуються
майже у всіх розвинутих країнах.
У більшості розвинутих країнах держава компенсує майже 50% усіх витрат на НДДКР, дотримуючись
при цьому певних політичних, економічних та науково-технічних пріоритетів. Так, США, де велика роль
приватного сектору, держава фінансує майже половину витрат на науку; більше 50% витрат на НДДКР
бере на себе держава у Великобританії, Франції, більше
40% — в ФРГ [11, с. 47].
Однак, лише США, Німеччина та деякі інші
найбільш технологічно розвинуті країни — члени ОЕСР
виступають як нетто-експортери інновацій, включаючи передання суб’єктам господарювання інших країн
патентів, ліцензій, ноу-хау, різноманітних результатів
наукових розробок і досліджень, технологічного устаткування, а також відповідних завданням інноваційного розвитку методів передового менеджменту. Зокрема ТНК, володіючи основною масою інновацій, також виступають їх нетто-експортерами. Використовуючи таку форму, як аутсорсинг, ТНК передають інновації своїм філіям або залежним від них суб’єктам
господарювання, що є більш прогресивними порівняно
з уже існуючими. Але така передача обмежується переважно інноваційними елементами, які забезпечують
випуск низько- та середньотехнологічної продукції,
тоді як спеціалізація на високотехнологічних виробах
залишається в країнах основної дислокації ТНК, тобто в тих самих нетто-експортерах інновацій.
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Переважна ж кількість держав світу (включаючи
навіть такі країни з високим рівнем економічних показників, як Японія, Тайвань, Південна Корея та інші
так звані „азійські тигри”) виступають як інноваційні
нетто-імпортери. їх докорінна відмінність від багатьох
учасників цієї групи полягає в тому, що вони купують
за кордоном в основному лише результати науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, маючи
власний, навіть більш ефективний порівняно з неттоекспортерами, механізм регуляторного супроводу
інновацій відповідно до національних звичок і традицій
[12, с. 67 — 68].
Інноваційна стратегія розвитку не може виявлятися виключно в використанні та адаптуванні „сторонніх”
технологій і бути орієнтованою тільки на внутрішні джерела. Навпаки, необхідно розглядати можливості інноваційного застосування залучених на дану територію
ресурсів, що призведе до накопичення досвіду, знань,
навичок, вмінь у суб’єктів інноваційної діяльності, створить можливості для більш широкого використання
існуючих механізмів та інструментів стимулювання інноваційного розвитку, а значить, — буде реально сприяти
залученню в регіон додаткових інвестиційних ресурсів
[13, с. 48].
У цьому розумінні техніка, як і взагалі знаряддя
виробництва, є не лише результатом утілення минулої
праці, а й продовженням руки людини, її мускулів та
нервів, основою, яка визначає безпосередній енергетичний потенціал людини, її продуктивну силу. Тому, зазначає А. Гальчинський, коли ставиться питання про розвиток усього комплексу засобів і знарядь виробництва,
техніки і технологій, то цей розвиток у жодному разі не
можна відривати, з одного боку, від креативної функції
людини, з іншого — від процесу самоутвердження і самозбагачення самої особистості, її суспільної природи.
Структура останньої органічно включає в себе олюднені
матеріально-речові засоби виробництва, що споживаються людиною у процесі її праці і на цій основі набувають
соціальних визначень [14, с. 18].
Утім, актуальність інновації має бівалентну природу. З одного боку, інновація актуалізується тоді, коли
суб’єкт управління сам по собі має у ній нагальну
потребу, а з іншого, — якщо вона, поставши як соціальна потреба, обирається з конкурентоспроможної
низки альтернативних пропозицій за умов багатоваріантного вибору. Отже, виявляється потреба використовувати систему принципів рекламного звернення
AIDA (Attention, Interest, Desire, Act), що була запропонована в 1896 р. Е. Левісом [15].
Attention. На стадії планування інноваційного проекту первинним завданням є залучення уваги потенційних інвесторів, перш за все венчурних. Стратегічними інструментами тут виступають участь у венчерЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

них ярмарках, наукові публікації, управлінська інформація тощо.
Interest. На ранніх стадіях реалізації інноваційного проекту стратегічні цілі зводяться, по-перше, до
підтримки інтересу венчурних інвесторів, першочергово, за рахунок виконання плану проекту, по-друге, до підготовки ринку до появи інновації за допомогою інструментів управління вартістю компанії.
Інформування ринку про те, що незабаром планується впровадження перспективної інновації (наприклад,
у межах участі у виставках, демонстрації моделей
нового виробу та ін.) здатне викликати значний зріст
котировок акцій компанії у випадку якщо вона є
відкритою.
Desire. На цьому етапі відбувається безпосереднє
впровадження інновації та формування ринку нової
продукції. На перший план тут висунуто спектр інструментів просування за умов глобальної конкуренції.
Act. Заключна стадія інноваційного проекту має
на увазі розширення обсягу продажів, насичення ринку. При цьому основними задачами є постійний моніторинг ринку, активне використання заходів щодо стимулювання попиту та використання диверсифікації
продукції та послуг через визначений технологічний
процес науково-інформаційної діяльності.
За таких умов механізм стратегічного управління процесами формування попиту на інновації являє
собою процес визначення етапів розробки та реалізації важелів стимулювання інноваційної діяльності
різних суб’єктів на рівні об’єктів, координацію цілей,
що відповідають моделі інноваційно орієнтованого
розвитку (табл. 1).
Таким чином, на етапі дослідження ринку слід
визначити рівень локалізації ринку, його потенційну та
реальну ємкість, динаміку виміру ємкості та прибутковості, оцінити рівень конкуренції. Головними задачами етапу сегментування ринку є: ідентифікація
апріорних та апостеріорних ознак сегментування,
аналіз сегментів з точки зору вимог, що висуваються
до інновацій, перспективності витрат, складання функціональної карти, відбір сегментів відповідно до стратегії індивідуального, концентрованого або товарнодиференційного маркетингу. Автор підкреслює, що
прогнозування обсягу попиту на інновації вимагає застосування стратегії інноваційного маркетингу.
Найбільш адекватними методами для визначення
обсягу продаж інноваційної продукції (у тому числі
радикальних інновацій) є метод погляду групи керівників та метод погляду агентів по збуту. Обидва ці
методи передбачають проведення аналізу маркетингових ризиків та формування з урахуванням даних ризиків оптимістичного, песимістичного та найбільш
вірогідного сценаріїв реалізації інноваційної продукції.
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Таблиця 1
Механізм стратегічного управління процесами формування попиту на інновації

№
п/п
1

Назва
етапу
Дослідження ринку

Специфічні цілі

Об’єкти аналізу

Визначення перспективності виходу на
зазначений ринок

Потенційна ринкова ніша,
рівень конкуренції, бар’єри
щодо входу та виходу, моніторинг ризиків, функціональна детермінованість інновацій
Вимоги покупців певного
сегменту до продукції, що
оцінюється, витрати на роботу з певним сегментом.

2

Сегментування ринку

3

Прогнозування обсягу
попиту на
інновації

4

Визначення
довжини
каналу збуту

Прийняття рішення
щодо
доцільності
використання посередників

Специфіка продукції, що
пропонується, збутовий потенціал
фірми-виробника,
вартість послуг посередників, альтернативні витрати

5

Визначення
широти каналу збуту

Вибір найбільш адекватної
кількості
посередників, усвідомлення інформаційно-сигнального
характеру інновацій

Показники діяльності потенційних посередників (обсяг
ринку, масштаб товарообігу,
асортимент та ін.), витрати
на контрактацію

6

Планування
заходів щодо просування та
стимулювання попиту на інновації

Максимізація обсягу
продажів за рахунок
заходів по просуванню інновації з
урахуванням специфіки продукції та
стадії
життєвого
циклу інноваційного
продукту на ринку

7

Реалізація
стратегічного плану
збуту інноваційної
продукції

Моніторинг здійснення збуту інновацій, усвідомлення
функціональної залежності інноваційних процесів

Бюджет та графік заходів
щодо просування інновації,
очікувальні результати, моніторинг позичальника, оцінка
кредитоспроможності
позичальника,
визначення
альтернативного
використання обмеженого бюджету
задля досягнення певних
цілей
Ефективність заходів щодо
організації збуту, вибір заходів щодо поліпшення якості інновацій, оцінка можливостей щодо диверсифікації
інноваційних ризиків

Вибір цільових сегментів
за
умов
трансцендентного
характеру втілення
інновацій
Визначення потенційного попиту на
інновації

Прогнозний обсяг продажів,
обсяг беззбитковості

Важелі стимулювання інноваційної діяльності
Орієнтація на відображення
природної та соціальної корисності інновацій, просування технологічних ініціатив
через
державноприватне партнерство
Оцінка кількісних та якісних спроможностей альтернативних інноваційних пропозицій
Визначення спроможності
до багатосторонньої актуалізації інновацій, застосування стратегії інноваційного маркетингу
Семантична інтерпретація
попиту на інновації (масштабна варіативність сприйняття, розуміння, усвідомлення та передача актуальності інновацій)
Логоформно-сенсорна
інтерференція попиту на інновації (наявність процесу
складання та взаємодії інформаційних,
наукових,
культурних та світоглядних
відображень попиту на інновації)
Формування регулятивного
апарату відстежуваності в
інноваційності пропозицій,
створення
„інноваційних
полюсів”, що з’єднують регіональні
дослідницькі
центри, університети та підприємства
Вибір послідовності оновлення різновиду інновацій,
створення нової концептуальної структури цінності
інновації,
усвідомлення
життєохоронного типу інновацій

Складено автором за [16,17,18,19].
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Т. Г. Кучерук
При визначенні довжини каналу збуту першочерговим є питання про доцільність використання посередників при реалізації інноваційного продукту.
До основних факторів, що впливають на рішення даного питання, необхідно віднести:
— специфіку продукції, що випускається: технологічно складна продукція (а саме такою є інноваційна продукція) потребує наявність спеціального штабу
консультантів, тому для реалізації подібної продукції
досить часто використовують послуги авторизованих
дилерів або систему товарного франчайзингу. Обмежений перелік товарного асортименту також може
стати причиною використання послуг посередника;
— потенціал фірми-виробника, що включає доступність фінансових коштів, досвід у сфері збуту, наявність необхідної інноваційної інфраструктури;
— порівняння норми прибутку у сфері виробництва та збуту, співвідношення ефективності реалізації
інноваційної продукції власними силами та з використанням послуг посередника.
Якщо довжина каналу збуту становить певну
кількість видів посередників, що зайняті наближенням товару до кінцевого споживача, то широта каналу збуту — це загальна кількість посередників. При
плануванні широти каналу збуту використовуються три
основні підходи: інтенсивне розподілення (використання як можна більшої кількості торгових посередників);
розподілення на правах винятковості (кожному посереднику надаються виняткові права реалізації товару
на певній території); селективне розподілення ( комбінований підхід). Перший підхід дозволяє передбачити результат взаємодії, поведінку партнерів, визначити
певний базис законодавчого інформативного забезпечення розповсюдження інноваційного продукту чи
інноваційної послуги. Другий — раціонально використовувати при реалізації радикальних інновацій, особливості споживання яких необхідно пояснювати споживачам. Третій — доцільно застосовувати до інкрементальних (системних) інновацій.
Відбір конкретних збутових посередників
здійснюється на основі порівняльного аналізу значення таких ключових критеріїв, як масштаб товарообігу,
ступінь збігу асортиментної політики, ресурсна забезпеченість, репутація, динамічність розвитку, наявність
зв’язків з конкурентами, готовність до державно-приватного партнерства.
Вибір конкретних методів по просуванню та стимулюванню попиту на інновації залежить, перш за все,
від специфіки інноваційного продукту та стану ринку.
У свою чергу, реалізація стратегічного плану збуту
інноваційної продукції вимагає, по-перше, чітке
здійснення заходів по логістиці та мерчендайзингу, а
по-друге, постійний моніторинг здійснення збуту інноЕкономічний вісник Донбасу № 1 (27), 2012

ваційної продукції з метою оцінки ефективності стратегічних заходів, що націлені на максимізацію обсягу
попиту на інновації. Отже, йдеться про інноваційно
орієнтований розвиток суб’єктів господарювання за
умов державно-приватного партнерства з урахуванням національних та регіональних особливостей.
Висновки. Розвиток глобальної інноваційної
інфраструктури призводить до необхідності існування механізму стратегічного управління процесами
формування попиту на інновації, який підпорядковує послідовність етапів визначення інноваційної активності суб’єктів господарювання та передбачає з’ясування на кожному з них специфічних цілей та важелів стимулювання інноваційної діяльності
суб’єктів на рівні об’єктів за умов державно-приватного партнерства.
Оскільки інновації характеризуються підвищеними комерційними ризиками, основними серед яких є
ризики реалізації інноваційної продукції, ризики недостатньої диверсифікації каналів збуту, ризики порушення контрактних зобов’язань інших контрагентів, тому
очевидно, що, чим більш радикальною є інновація,
тим більшою буде величина ставки дисконтування і
тим меншою, відповідно, поточна вартість інноваційного проекту. Це значною мірою означає необхідність
пошуку нових домінант комунікативної відкритості
інноваційних процесів за умов підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції, переорієнтації
експорту з сировинно-орієнтованого до наукомісткого, забезпечення національних економічних інтересів.
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Кучерук Т. Г. Методологічні засади аналізу
попиту на інновації за умов державно-приватного партнерства
У статті розглянуто особливості формування по-

питу на інновації, виявлено чинники стимулювання
інноваційного розвитку країни, запропоновано механізм стратегічного управління процесами формування попиту на інновації за умов державно-приватного
партнерства.
Ключові слова: інновації, інноваційна стратегія
розвитку, попит на інновації, чинники інноваційного
розвитку, механізм стратегічного управління процесами формування попиту на інновації, державно-приватне партнерство.
Кучерук Т. Г. Методологические принципы
анализа спроса на инновации при условиях государственно-частного партнерства
В статье рассмотрены особенности формирования спроса на инновации, выявлены факторы стимулирования инновационного развития страны, предложен механизм стратегического управления процессами формирования спроса на инновации в условиях
государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия развития, спрос на инновации, факторы инновационного развития, механизм стратегического управления процессами формирования спроса на инновации, государственно-частное партнерство.
Kucheruk T. G. Methodological principles of
analysis of demand on an innovation conditions of
state-private partnership
In the article the features of forming of demand are
considered on an innovation, the factors of stimulation
of innovative development of country are exposed, the
mechanism of strategic management the processes of
forming of demand is offered on an innovation in the
conditions of state-private partnership.
Key words: innovations, innovative strategy of
development, demand on an innovation, factors of
innovative development, mechanism of strategic
management the processes of forming of demand on
innovations, state-private partnership.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
Сердечно вітаємо з 85-річним ювілеєм Заслуженого діяча науки і техніки України,
доктора економічних наук, професора, Першого віце-президента Академії економічних
наук України, завідувача кафедри інвестиційного менеджменту Донецького
національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

АПТЕКАРЯ САВЕЛІЯ СЕМЕНОВИЧА
Аптекар Савелій Семенович народився 1 березня 1927 р. у м. Москві, у сім’ї службовця. Закінчив у
1950 р. Харківський інженерно-економічний інститут
з відзнакою. В інституті був секретарем комітету комсомолу, сталінським стипендіатом.
З 1950 по 1957 рр. працював на Єнакіївському
металургійному заводі економістом , заст. начальника
відділу організації праці, начальником лабораторії
організації, виробництва і праці. З 1957 р. по 1965 р. у
Донецькому раднаргоспі обіймав посади — від начальника відділу організації праці і заробітної плати до
заступника начальника управління металургійної промисловості , а потім заступника начальника планово
— економічного управління раднаргоспу. Працюючи
на цих відповідальних посадах, С. С. Аптекар постійно займався науковим узагальненням досвіду управління економікою.
У 1964 р. в Інституті АН УРСР (м. Київ) Аптекар
Савелій Семенович захистив кандидатську дисертацію на тему: „Резерви росту продуктивності праці на
металургійних заводах Донбасу”.
З 1965 р. Аптекар С. С. на науковій роботі в Інституті економіки промисловості АН УРСР (м. Донецьк),
а з 1966 р. — у Донецькому науково-дослідному інституті чорній металургії (ДонНДІ Чормет) на посаді завідуючого відділенням економічних досліджень. У
1974 р. у Московському інституті сталі й сплавів захистив докторську дисертацію „Проблеми господарського розрахунку в чорній металургії”. Це була перша
масштабна науково-дослідна робота, у якій було поставлено і, значною мірою, вирішено проблему впровадження товарно-грошових відносин у практику роботи галузі. Методологію господарського розрахунку в чорній металургії було викладено в монографіях
Аптекаря С. С. „Хозяйственный расчет и экономическое стимулирование в черной металлургии” (Київ,
„Техніка”, 1972) і „Совершенствование хозяйственного
расчета в черной металлургии” (Москва, „Металлургия”,1978), а також у переліку статей і колективних
монографій. У 1977 р. Аптекар С. С. одержав вчене
звання професора.
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З 1988 р. по 19994 р. він працював у Донецькому державному (тепер національному) університеті,
де на базі кафедри планування народного господарства створив кафедру економіки підприємства.
Поряд із значним внеском у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки підприємства
С. С. Аптекар працює в цей час над науковими проблемами регіонального управління, місцевого самоврядування і малого бізнесу. Він — один із головних
ініціаторів положень щодо організації вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку на теренах Донбасу.
У 1994 р. Аптекар С. С. знов переходить працювати у сферу реальної економіки — віце-президентом
АТ „Данко”. На цій роботі зробив значний внесок у
перетворення Єнакіївського металургійного заводу з
потенціального банкрута в сучасне конкурентоспроможне підприємство. Із вересня 2003 р. очолює новостворену кафедру інвестиційного менеджменту Донецького державного (тепер національного) університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, де проводить значну роботу з підготовки
спеціалістів з економіки на сучасному рівні та впровадженню Болонських ініціатив у систему вищої освіти України. Під його керівництвом на кафедрі функціонує наукова школа „Теоретико-методологічні і практичні аспекти бізнес-планування і підвищення ефективності інвестиційного менеджменту”.
Член президії і Перший віце-президент АЕН
України, член Спеціалізованих вчених Рад по захисту
докторських та кандидатських дисертацій Донецького
національного університету економіки і торгівлі імені
Михайла Туган-Барановського і Інституту економіки
промисловості НАН України, член редколегій наукових
журналів і збірників, Савелій Семенович входить до
складу редакційних колегій журналів „Вісник економічної науки України”, „Торгівля і ринок України”, „Вісник
ДонНУЕТ” тощо, голова професорського зібрання Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган- Барановського.
Під науковим керівництвом С. С. Аптекаря ка-
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федрою виконано ряд масштабних науково-дослідних
робіт з проблем підвищення ефективності інвестиційної діяльності і впровадження в практику інноваційно
— інвестиційної моделі розвитку країни. З результатами досліджень широко ознайомлюється науково- економічна спільнота шляхом виступів на конференціях,
публікації багатьох статей в наукових виданнях, в монографіях, у т. ч. „Экономические проблемы черной
металлургии Украины” (2005 р.)”, „Механизм ресурсосбережения на предприятиях черной металлургии”
(2007 р.), „Інфляція: оцінка й урахування впливу в процесі регулювання грошових доходів населення”
(2007 р), „Ціноутворення на продукцію металургійних
підприємств: проблеми теорії і практики”(2010 р.).
Савелій Семенович Аптекар нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР (1985 р.), медалями „За доблестный труд”
(1970 р.), „За трудовое отличие” (1976 р.), „Ветеран
труда” (1985 р.), а також ювілейними медалями „За
доблестный труд. В ознаменование 100 — летия ео

дня рождения В. И. Ленина”, ювілейною медаллю „50
лет Победы в Великой отечественной войне 1941 —
1945 гг.”, „Золотою медаллю” імені М. І. Туган-Барановського Академії економічних наук України.
У 2011 р. Савелій Семенович Указом Президента України удостоєний почесного звання „Заслужений діяч науки і техніки України”.
Під його керівництвом підготовлено 33 кандидати економічних наук та 3 доктора наук.
С. С. Аптекар автор поняд 200 опублікованих наукових праць, у т. ч. 13 монографій, 16 брошур, 5
розділів у колективних монографіях, 9 навчальних
посібників.
Ювіляра відзначають високий професіоналізм,
культурний кругозір, надзвичайне почуття гумору,
вимогливість і доброзичливе ставлення до колег, студентів та до всіх, з ким він спільно працює, вчить і
вчиться. Завдяки всім цим якостям Савелія Семеновича глибоко поважають і тепло ставляться всі, хто
його знає.
Вчена і Спеціалізована Ради
Інституту економіки промисловості НАН України,
Редколегія журналу
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Академику Академии экономических наук Украины, профессору,
доктору технических наук, Заслуженному работнику народного образования Украины

ЕВДОКИМОВУ ФЕДОРУ ИВАНОВИЧУ — 80!
Федор Иванович Евдокимов родился 7 ноября
1931 г. в селе Троицкое Межевского района Днепропетровской обл. В 1956 г. закончил с отличием Донецкий индустриальный институт по специальности
„Горный инженер-педагог по горному делу”. Работал
заместителем директора профессионально-технического училища №1 в г. Анджеро-Судженске Кемеровской области (1956 — 1958 гг.), заместителем директора Горнотехнического училища №1 г. Донецка
(1958-1961), в ДонУГИ на должностях от м. н. с. до
заведующего отделом (1961 — 1968). С 1968 г. работает в ДонНТУ, доцентом, заведующим кафедрой
„Экономика и маркетинг” (с 1974 г. по 2009 г.). С
2009 г. и по настоящее время — профессор кафедры.
Доктор технических наук (1974), профессор (1976),
заслуженный работник народного образования Украины (1992).
Внес большой вклад в развитие учебной, методической работы, материальной базы кафедры для
подготовки студентов по направлению „Экономика
предприятия”. В 2008 г. Кафедрой начата подготовка
студентов по направлению „Маркетинг”.
Под его руководством подготовлен современный
комплекс учебно-методических пособий:
1. Экономика горной промышленности : учеб.
пособ. — Донецк : „Полиграф предприятие”, 1976. —
116 с.
2. Преподавание предмета „Техника безопасности в угольных шахтах” (3 издания). — М. : Недра,
1979. — 190 с.
3. Преподавание предмета „Техника безопасности в угольных шахтах”. — Тбилиси : Гванатлеба, 1985.
— 190 с.
4. Организация, планирование и управление в
шахтном строительстве : учеб. пособ. с грифом Министерства образования Украины. — Киев : Вища
школа, 1985. — 214 с.
5. Охрана труда предприятия. — М. : „Профтехиздат”, 1987. — 304 с.
6. Азбука маркетинга : учеб. пособ. с грифом
Министерства образования Украины. — Донецк :
„Сталкер”, 1998. — 352 с.
7. Маркетинг и компьютер : учеб. пособ. с грифом Министерства образования Украины. — Донецк :
ДУНВГО, 2001. — 328 с.
8. Економіка промислового підприємства : навч.
посіб. з грифом МОН України. — Донецьк : „Новый
мир”, 2003. — 358 с.
9. Экономика промышленного предприятия :
учеб. пособ. с грифом МОН Украины. — Донецк :
„Друк-Инфо”, 2005. — 434 с.
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10. Маркетинг і комп’ютер : навч. посіб. з грифом МОН України. — Донецьк : ДонНТУ, 2006. —
540 с.
Федор Иванович Евдокимов принимает активное
участие в научных исследованиях. Сформировал новое научное направление в области разработки методов оценки эффективности инвестиций. И впервые в
отечественной экономической литературе предложен
и опубликован в монографии „Стоимость и сроки строительства шахт” метод оптимизации сетевых моделей
инвестиционных проектов в условиях неопределенности информации. Результаты исследований изложены в более чем 350 научных статьях, публикациях и
10-ти монографиях:
1. Стоимость и сроки строительства шахт. — М.:
Недра, 1967. — 216с.
2. Моделирование организации шахтного строительства. — М.: Недра, 1973. — 183с.
3. Воспроизводство очистной линии забоев глубоких шахт. — К.: Техніка, 1980. — 231с.
4. Технология и экономика сооружения вертикальных стволов шахт. — М.: Недра, 1981. — 224с.
5. Воспроизводство мощности угольных шахт.
— К.: Техніка, 1987. — 149с.
6. Воспроизводство очистной линии забоев глубоких шахт. — К.: Техніка, 1980. — 230с.
7. Оценка безопасности технологических процессов угледобычи. — К.: Техніка, 1992. — 124с.
8. Регион: Структурно-инвестиционные аспекты
перехода к рынку. — К.: Техника, 1994. — 278с.
9. Комплексный анализ эффективности добычи
угля на шахтах ПО „Донецкуголь”. — Донецк:
ЦБНТИ, 1994. — 130с.
10. Організаційно-економічний механізм об’єднання промислових підприємств. — Донецк: ДВНЗ
„ДонНТУ”, 2010. — 179с.
По результатам научных исследований под руководством Ф.И. Євдокимова его учениками защищено 16 кандидатских диссертаций.
1. Поварич И. П. „Эффективность применения
механизированных комплексов на шахтах ЛьвовскоВолынского бассейна” (1972).
2. Кучер А. Т. „Разработка методики комплексной оптимизации технологических и организационных
решений по воспроизводству очистной линии забоев
на глубоких шахтах” (1976).
3. Гавва В. М. „Совершенствование планирования и управления горно-капитальными работами на
угольных предприятиях с высоким уровнем концентрации и интенсификации производства” (1982).
4. Цыбко С. С. „Совершенствование планиро-
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО
1931 г.
1951 г.
1956 г.
1967 г.
1968 г.
1970 г.
1974 г.
1974 г.
1976 г.
1978 г.
1981 г.
1992 г.
1995 г.
1996 г.
2001 г.
2001 г.
2006 г.
2009 г.

Родился в селе Троицкое Межевского района Днепропетровской области
Окончил среднюю школу в г. Димитрове
Закончил Донецкий индустриальный институт по специальности – горный инженер – педагог по
горному делу
Защитил кандидатскую диссертацию, присвоена ученая степень кандидата технических наук
Работал в ДонУГИ зав. сектором перспективного планирования шахт
Присвоено звание доцента
Защитил докторскую диссертацию, присвоена ученая степень доктора технических наук
Работает зав. кафедрой „Экономика горной промышленности”
Присвоено звание профессора
Награжден знаком „Шахтерская слава” ІІІ степени
Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом „Знак Почета”
Присуждено почетное звание „Заслуженный работник народного образования Украины” Указом
Президента Украины №610/92 от 09.12.1992г
Приказом Министра угольной промышленности №274 от 17.08.1995г награжден знаком „Шахтерская слава” ІІ степени
Награжден Почетной грамотой Донецкого исполкома
Награжден Почетной грамотой Минобразования и науки Украины
Награжден знаком „Відмінник освіти України”
Награжден Почетной грамотой Минобразования и науки Украины
Награжден знаком МОН України „За наукові досягнення”

вания и материального стимулирования горно-подготовительных работ на угольных шахтах” (1983).
5. Новикова О. Г. „Совершенствование планирования горных работ при воспроизводстве производственных мощностей угольных шахт” (1984).
6. Нехаев С. А. „Методы оценки влияния организационных и социально-экономических факторов на
эффективность производства” (1988).
7. Лойко В. В. „Планирование затрат и организация работ при освоении новой горной техники”
(1990).
8. Надтока Т. Б. „Оценка социально-экономической эффективности средств защиты” (1990).
9. Мизина Е. В. „Социально-экономическая
оценка уровня безопасности угледобычи” (1991).
10. Масленко Ю. В. „Экономическая оценка воспроизводства мощности действующих шахт” (1993).
11. Баталова Н. П. „Совершенствование методов анализа и прогнозирования воспроизводства горных работ в угольной промышленности” (1994).
12. Гришко Н. В. „Удосконалення методів планування витрат виробництва з використанням трансфертних цін” (1998).
13. Кендюхов А. В. „Оцінка ефективності управління підприємством в умовах перехідної економіки” (2000).
14. Кравцов О. О. „Визначення обсягу виробництва вуглевидобувних підприємств при стратегічному та тактичному плануванні на базі інтеграційного
підходу” (2002).
15. Кучер В. А. „Управління витратами при відтворенні потужності вугільного підприємства” (2003).

16. Розумна Н. В. „Організаційно-економічний
механізм об’єднання промислових підприємств” (2009).
Его научные разработки нашли широкое применение в угольной отрасли. Ряд методических работ
утвержден в установленном порядке в качестве нормативных документов и рекомендаций.
Ф. И. Евдокимов является членом двух специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций: в Институте экономики промышленности НАН Украины и Донецком национальном техническом университете. Член редакционной
коллегии сборника „Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Экономическая”. Участник разработки программы „Енергетична стратегія України на період до 2030 року та
подальшу перспективу”, которая была разработана по
распоряжению Президента Украины.
За результаты своей научно-педагогической деятельности проф. Ф. И. Евдокимов награжден орденом
Знак Почета (1981), ведомственными знаками „Шахтерская слава” II и III степеней (1995 и 1993), Знаком
МОН України „За наукові досягнення” (2009). Указом
Президента Украины ему присвоено звание „Заслуженный работник народного образования Украины” (1992).
Поздравляя со славным юбилеем, дорогой Федор Иванович, искренне и сердечно желаем крепкого
здоровья, больших творческих успехов во всех
аспектах Вашей многогранной деятельности. Пусть
всегда и во всем Вам сопутствуют удача, счастье, радость и благополучие!
Коллектив Института экономики
промышленности НАН Украины,
Редколлегия
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ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ,
ОБРАЗОВАНИЮ, ЛЮДЯМ
В 2011 году исполнилось 80 лет Оливеру Алексеевичу Орлову, доктору экономических наук, профессору, заведующему кафедрой Хмельницкого национального университета, академику Академии экономических наук Украины, члену союза промышленников и предпринимателей Украины.
Оливер Алексеевич родился на берегу великой
реки Лены в краю вечной мерзлоты и алмазов. В непростые 1950-е гг. поступил в Саратовское военное
училище и в качестве офицера прошел службу в Германской Демократической Республике. Однако, служба
в звании лейтенанта его не вдохновила и он поступил в
Саратовский экономический институт. Там он стал студентом, Сталинским стипендиатом, аспирантом.
В 1966 году в Донецке создан Научный центр и
молодой, талантливый ученый приглашен на должность старшего научного сотрудника в Институт экономики промышленности АН УССР. Результаты научных исследований им умело использованы в Новокраматорском машиностроительном заводе. В 1969 г.
он приглашен во вновь созданный экономический
факультет Донецкого государственного университета

и, в 1974 г. ему доверена кафедра экономики и организации производства. В 1983 г. профессор О. А. Орлов приглашен в Хмельницкий институт бытового обслуживания на должность заведующего кафедрой.
Уже в 1987 г. им создана отраслевая лаборатория, что
является продолжением традиций работы с Новокраматорским заводом.
Как выдающийся ученый он опубликовал свыше 250 научных работ, в том числе 8 монографий,
2 учебника, 4 учебных пособия. Из них первый учебник в самостоятельной Украине „Планування діяльності промислових підприємств”. Под его руководством проведены десятки научно-практических конференций, что способствовало защите 2-х докторских и 34-х кандидатских диссертаций.
Профессор О. А. Орлов великолепный управленец, который ценит морально-психологический климат, что способствует росту результативности работы
коллектива.
Мы сердечно приветствуем юбиляра, желаем
доброго здоровья, продолжения творческой жизни на
многие годы, семейного благополучия.
Ученый и Специализированный Советы
Института экономики промышленности
НАН Украины,
Редколлегия
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Поздравляем с юбилеем доктора экономических наук, профессора,
академика Академии экономических наук Украины

ГУБЕРНУЮ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ!
Галина Константиновна Губерная родилась 23
февраля 1937 года. Ее поколение росло и воспитывалось в послевоенной нужде и, одновременно, в самоотверженной трудовой сфере. Труд, труд и еще раз
труд — без не то, что надежды, даже мыслей о вознаграждении. Учиться писать — на обрывках газет
или каких-никаких бумагах. Учиться читать — на книгах, случайно оказавшихся у кого-нибудь. Но все
выросли грамотными, чему способствовала послевоенная любовь к детям, чьими бы они не были.
Вся послевоенная жизнь семьи прошла в с. Михайловка бывшего Селидовского, ныне Красноармейского района Донецкой области. Там закончила семилетку с украинским языком преподавания. Затем, за 5 км
от дома, Селидовскую СШ № 2 — с золотой медалью.
Интеллектуальной и профессиональной альма-матер стал Московский государственный университет им.
М. В. Ломоносова времен „оттепели” в жизни СССР,
который закончила в 1959 г. по специальности „экономист, преподаватель политической экономии”. Москва
оставалась интеллектуальной Меккой всей последующей научной жизни. После окончания МГУ вернулась
на родину — в Донбасс, где первые три года работала в
Сталинском металлургическом техникуме, а с 1962 г. ее
судьба надолго была связана с Донецким институтом
советской торговли (ныне Донецкий Национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского), где получила возможность заняться исследованиями рыночных отношений, ставшими содержанием докторской диссертации „Спрос в системе управления социалистическим общественным производством” (защитила в МГУ в 1979 г.). В 1980 г. получила
звание профессора, а с 1981 по 1995 гг. возглавляла
кафедру политической экономии. Тесно сотрудничала с
МГУ, республиками Прибалтики.
Особую роль в научной судьбе Г. К. Губерной
сыграл Институт экономики промышленности Украинской Академии наук, давший возможность заниматься исследованиями региональной экономики, программирования управления. Результаты исследования
отражены во множестве публикаций.
Галина Константиновна всегда отличалась принципиальностью, настойчивостью в продвижении результатов индивидуальных и коллективных исследований, добросовестным трудолюбием и, одновременно, доброжелательной внимательностью к коллегам.
При ее участии и под ее руководством защищены не
один десяток кандидатских диссертаций по экономике и управлению, несколько докторских диссертаций.
Научная деятельность Г. К. Губерной всегда была
связана с экономической и политической жизнью страны. В годы перестройки она была избрана депутатом
Донецкого областного совета народных депутатов,
участвовала в разработке программ регионального развития, рыночных реформ в угольной промышленности и многих других.

С переходом на работу в Донецкий государственный университет управления научные интересы Г. К. Губерной расширились исследованиями власти, природы
современной экономической политики и ее социальных
последствий. Она соавтор и автор нескольких монографий, множества статей, каждая из которых представляет
отдельный научный интерес. Среди них: „Совершенствование организации заработной платы в черной металлургии” (1965), „Спрос в системе социалистического
хозяйства” (монография) (1975), „Сущность и структура хозяйственного механизма” (1982), „Социально-экономическая роль торговли и закономерности повышения ее эффективности” (1986), „О перестройке социально-экономического механизма функционирования предприятий” (1987), „Человек в системе современного общественного производства” (1990), „Проблемы создания свободной экономической зоны в Донецкой области” (1993), „Рынок: новые условия управления” (1995),
„Соціально-економічні асиметрії як проблема удосконалення державної регіональної політики” (2005), „Возможности рационализации управления добычи угля” (2006),
„О необходимости частного инвестирования в предприятия угольной промышленности” (2006), „Социальноэкономическая разъединенность общества: причины и
пути преодоления” (2006), „Инструменты и механизмы
государственного регулирования социальной ориентации
экономики” (2007), „Блеск и нищета инноваций” (2007),
„Сільське господарство: можливості на руїнах” (2008),
„Об инновациях в обществе без пристрастий” (2008),
„Глобализация как объективный процесс” (2008), „Экономика утерянных возможностей” (2008), „Государство
как институт социальных услуг” (2009), „Природа современного кризиса” (2009), „Малий бізнес: роль у подоланні кризи та необхідність поваги” (2010), „Преодоление рыночных разрывов в условиях функционирования ЖКХ: город и местное самоуправление” (2010),
„Элита: укрощение понятия” (2011), „Рынок и необходимость государственного управления” (2012) и другие.
Дорогая Галина Константиновна, везде, где бы Вы
не работали, Вас отличает исключительное трудолюбие,
понимание проблем, настойчивость в их решении, чуткость и особенное внимание к людям, поддержка молодежи в ее научном поиске. И в настоящий момент
Вы встречаете свой юбилей в прекрасной научной и
физической форме. В день Юбилея мы рады видеть Вас,
как всегда, энергичной и бодрой, мудрой и прозорливой, полной творческих планов, нацеленных на будущее. Искренне желаем Вам, крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, больших творческих успехов, оптимизма, новых идей и свершений.
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