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НАУКОВІ СТАТТІ

А. Ю. Месяц

Важнейшим фактором экономического развития
в современных условиях является рост производи-
тельности труда. Производительность труда является
показателем экономического роста, то есть показате-
лем, влияющим на рост реального продукта и дохода
[1, с. 35 – 40]. Рост производительности труда непо-
средственно оказывает влияние на рост национального
дохода и валового национального продукта, который
при повышении производительности труда увеличи-
вается более быстрыми темпами, чем общественные
затраты. Снижение производительности труда приводит
к инфляции, способствует формированию пассивного
торгового баланса, замедлению темпов роста произ-
водства и обуславливает рост безработицы. Однако,
уровень производительности труда в народном хозяй-
стве и промышленности Украины на протяжении
многих лет является достаточно низким. Как свиде-
тельствует зарубежный опыт, изменить такую ситуа-
цию можно за счет оптимального использования
ресурсов и изменения подходов к управлению про-
изводительностью труда на предприятиях.

В экономической литературе исследованию про-
блематики анализа и планирования повышения про-
изводительности труда учеными и практиками уделя-
ется большое внимание. Проблемой анализа про-
изводительности труда занимаются такие ученые, как:
А. Ревенко, А. Бабицкий, В. Фильев, И. Чеботаева [2 –
5]. Предложенные авторами научные подходы явля-
ются существенным вкладом в теорию и практику
повышения производительности труда. Однако в
существующих подходах к проблеме роста произво-
дительности труда основное внимание уделяется
отдельным факторам роста производительности труда
без учета эффективности влияния и взаимодействия
всех факторов в рамках системы производства.

Так, А. Рысьмяков, исследуя проблему повы-
шения производительности труда, акцентирует внима-
ние на оптимальном соединении средств производ-
ства с другими факторами производительности труда,
в первую очередь, с квалифицированной рабочей
силой [6, с. 38 – 45]. В. Беседин и А. Музыченко счи-
тают, что для повышения производительности труда
необходимо направлять инвестиции на реструктури-

зацию и техническое перевооружение действующих
производств, повышать затраты на активную часть
основных производственных фондов [7, с. 38 – 49].
Данный подход автора базируется на активизации
использования основных средств. Однако автор не
учитывает необходимость взаимодействия процессов
системы производства, которые обуславливают
эффективность использования материально-техниче-
ских факторов.

Оценивая значение инвестиций в образование пер-
сонала, повышение квалификации, переподготовку кад-
ров, А. Семенов и С. Кузнецов обосновали, что каче-
ство рабочей силы характеризует только около 10 – 15%
уровня производительности труда и занимает второе
место после фактора научно-технического прогресса [8,
с. 46 – 55]. Определяя факторы производительности тру-
да, В. Яцкевич разделил их на 4 группы: факторы
живого и овеществленного труда, факторы, которые обус-
ловлены временем и факторы, которые обусловлены их
ролью и местом в экономике [9, с. 32 – 37].

В современных условиях хозяйствования систе-
ма производства любого предприятия подвергается
влиянию значительно большего количества факторов,
что обуславливает необходимость их исследования с
целью последующего совершенствования системы
производства. К числу основных факторов роста про-
изводительности труда на промышленных предприя-
тиях относятся: закупка качественных материалов,
совершенствование процессов качества, развитие
лидерства персонала.

Целью данной работы является системный под-
ход к повышению производительности труда посред-
ством адекватного внесения изменений в систему
производства.

Одним из основных факторов низкой произво-
дительности труда является качество продукции. От-
сутствие ясного представления о влиянии качества
продукции на производительность труда не позволяет
предприятиям увеличивать объемы производства и
повышать доход.

Новые предприятия, как правило, для завоева-
ния своей ниши на рынке, используют стратегию
качества, не допуская некачественную продукцию на

УДК 331.101.6-044.55
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выходном контроле. Такая стратегия позволяет заво-
евать определенную долю рынка, но резко увеличи-
вает себестоимость продукции. Зафиксированная не-
качественная продукция на выходном контроле позво-
ляет только учесть факт брака, но не устранить его
причину. Следовательно, необходимо акцентировать
внимание на системе производства, в рамках которой
осуществлялось производство некачественной про-
дукции. Первым направлением деятельности по пре-
образованию должен стать входной контроль. Как
показывает опыт работы промышленных предприятий,
одной из причин некачественной продукции являются
используемые материалы и сырье, которые не соот-
ветствуют необходимым параметрам качества, что в
конечном итоге обуславливает низкое качество про-
дукции.

Игнорируя столь важную роль качества на пути
к повышению производительности труда, основной
акцент в последние годы со стороны собственников
уделяется обновлению основных средств. Крупные
украинские предприятия закупают дорогостоящее обо-
рудование, которое не всегда функционирует так же
эффективно, как на зарубежных предприятиях. По-
этому, низкая производительность труда зачастую
обусловлена влиянием многих других причин. Вместе
с тем отсутствие адекватного изменения системы про-
изводства нивелирует возможности материально-
технических факторов и уменьшает значимость обнов-
ления основных средств в повышении производитель-
ности труда.

Исследования показывают, что отсутствие сис-
темного анализа затрудняет выявление резервов по-
вышения производительности труда. Ограниченная
факторная оценка, основанная на человеческом и
материально-техническом факторах, снижает эффек-
тивность использования потенциала предприятия. По-
этому изменения должны носить фундаментальный
характер, что позволит обеспечить эффективное осу-
ществление всех процессов производства. Так, новое
высокопроизводительное оборудование и квалифици-
рованный персонал не смогут решить проблему по-
вышения производительности труда, если в производ-
ство поступят некачественные материалы. Без выбора
поставщиков, обучения и развития персонала, контроля
качества входных материалов повышение производи-
тельности труда будет носить ограниченный характер.

Зачастую отсутствие роста производительности
труда связывается с недобросовестным отношением
работников к своим функциональным обязанностям.
Без объективного анализа руководство предприятия
перекладывает на работников большую часть ответ-
ственности. С этой целью для анализа производитель-
ности труда Э. Деминг рекомендует осуществлять

управление путем определения границ статистическо-
го управления, что позволит определить ответствен-
ность системы за результат [10, с. 274]. При этом пре-
длагается нижнюю границу статистического управле-
ния рассчитывать по формуле:

   ,                        (1)

где      – нижняя граница статистического управ-
ления;

 – средняя производительность труда.

Отсутствие анализа статистического управления, по
мнению автора, ограничивает возможности объектив-
ного принятия программы по повышению производи-
тельности труда. Поэтому, совершенно бесполезно
мотивировать работников, которые находятся в рамках
статистического управления, так как они не смогут
повысить производительность труда в пределах ответ-
ственности системы производства. В данном случае по-
вышение производительности возможно только при
адекватной реорганизации всего производства.

Показатели производительности труда „Шахто-
управления „Покровское” находятся на высоком уров-
не. Для дальнейшего повышения производительности
труда рекомендовано использование статистического
управления, которое позволяет сократить вариабель-
ность показателей участков. Пример использования
статистического управления представлен на основе
данных о производительности труда участков ГРОЗ
„Шахтоуправления „Покровское”, табл. 1.

Величина нижней границы статистического управ-
ления составит

тыс. т
Результат расчета показывает, что производитель-

ность труда участков №1 и №12 находится ниже гра-
ницы статистического управления. Так как граница
статистического управления характеризует предел от-
ветственности любой производственной системы, то
показатели производительности труда, которые нахо-
дятся ниже расчетной границы, являются следствием
особых причин, которые обусловлены качеством пер-
сонала. В такой ситуации необходимо обратить вни-
мание на квалификацию и возможности работников
предприятия. В рамках системы управления производ-
ством находятся показатели участков №3, №5 и №7,
производительность труда которых выше границы ста-
тистического управления. Улучшение результатов
деятельности, которые находятся в пределах системы,
достигается путем максимального учета выявленных
факторов производительности и подчинению их сис-
теме управления.

Х3ХНг ⋅−=
 гН

 Х

 
4,4905,56135,561Нг =⋅−=
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К основным факторам неэффективного функци-
онирования системы производства относятся:

– закупка некачественных материалов по низким
ценам;

– недостаточный уровень  квалификации работ-
ников;

– отсутствие эффективной системы внутри-
фирменного обучения;

– отсутствие лидерских качеств у управленче-
ских работников;

– отсутствие лояльности персонала.
Современные экономические отношения обус-

лавливают необходимость разработки новых направ-
лений экономического анализа, которые базируются
на обширной управленческой отчетности. Большин-
ство показателей, которые характеризуют эффектив-
ность управления системой производства, не являют-
ся  финансовыми показателями. Для эффективного
учета и управления факторами производительности
труда рекомендуется применение системы сбаланси-
рованных показателей, которая позволит выявить и
учесть наиболее важные факторы в системе управле-
ния. Сбалансированную систему показателей можно
определить как тщательно подобранный набор факто-
ров с учетом стратегии предприятия. Определенные
факторы являются инструментами для руководителей
с целью ознакомления работников с результатами
деятельности, управление которыми обеспечивает
выполнение стратегических заданий. Показатель роста
производительности труда в современных условиях
является индикатором эффективности деятельности
предприятия, который характеризует достигнутый
результат. Планирование требует применения опережа-
ющих индикаторов, с помощью которых можно про-
гнозировать и управлять производительностью труда.
Система сбалансированных показателей создается с
целью донесения миссии и стратегии предприятия до
каждого работника. Миссия сбалансированной сис-
темы показателей данного уровня заключается в по-
вышение производительности труда. Стратегия сбалан-
сированной системы предполагает анализ и реализа-

цию причинно-следственных связей факторов, кото-
рые способствуют росту производительности труда.
Предлагаемая система сбалансированных показателей
представлена на рис. 1.

Одним из важных показателей организации вну-
тренних процессов является уровень техники безопас-
ности, который предлагается оценивать с помощью
коэффициента техники безопасности , который рас-
считывается по формуле:

,                                          (2)

где            – уровень техники безопасности в
отчетном периоде,

  – уровень техники безопасности в
базисном периоде.

Расчет коэффициента техники безопасности осу-
ществляется путем сопоставления уровня техники
безопасности отчетного периода, который определя-
ется на основе анализа результатов аттестации персо-
нала, с базисным,  и позволяет осуществить прогнози-
рование изменения результатов производительности
труда, обусловленное влиянием фактора техники без-
опасности.

В качестве примера для расчета коэффициента
техники безопасности рассмотрим результаты аттес-
тация персонала по техники безопасности угледобы-
вающего участка. Уровень техники безопасности,
полученный в результате определения среднего зна-
чения из оценок работников шахты, составил 4,21 по
5-ти бальной шкале оценивания. В базисном периоде
показатель техники безопасности составлял 3,54. Рас-
четный коэффициент техники безопасности составит:

Таким образом, на предприятии уровень техники
безопасности возрос на 19%. Этот показатель является

Таблиця 1
Производительность труда угледобывающих участков

Участки Производительность труда, 
тыс. т 

Средняя 
производительность 

труда, тыс. т 
№1 219,3 
№3 677,6 
№5 915,5 
№7 857,7 
№12 137,4 

561,5 

 

 

тб0

тб1
тб У

УК =

 
тб1У

 тб0У

 
19,1

54,3
21,4

К тб == .
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опережающим индикатором роста производительно-
сти труда. Влияние качества материалов и состояние
оборудования может определяться на основе соотно-
шения требуемых технических параметров с факти-
ческими. Влияние внутрисменных простоев и процента
брака определяется сопоставлением соответствующих
коэффициентов отчетного периода с базисным.

Выводы. Предложенные рекомендации по по-
вышению производительности труда и созданию
системы сбалансированных показателей могут быть
использованы, как на уровне отдельных предприятий,
так и на уровне экономики Украины с целью управле-
ния производительностью труда. Использование ста-
тистического управления позволит определить грани-
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Рис. 1. Система сбалансированных показателей роста производительности труда
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цы ответственности производственной системы за
конечные результаты. Применение статистических
методов анализа производительности труда дает воз-
можность определить границу ответственности орга-
низации производства за показатель производитель-
ности труда. Программа производительности труда
сможет приобрести актуальный, целевой характер.
Использование системы сбалансированных показате-
лей позволяет с помощью опережающих индикато-
ров управлять производительностью труда, предупреж-
дая негативные последствия результатов деятельности.
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Місяць О. Ю. Підвищення продуктивності
праці: системний підхід

У статті розглянуто проблеми підвищення про-
дуктивності праці з використанням статистичних
методів аналізу, висвітлено авторську точку зору щодо
формування системи збалансованих системи показ-
ників продуктивності праці.

Ключові слова: продуктивність праці, статистич-
не управління, система збалансованих показників,
факторний аналіз, системний підхід.

Месяц А. Ю. Повышение производительно-
сти труда: системный подход

В статье рассмотрены проблемы повышения про-
изводительности труда с использованием статистиче-
ских методов анализа, высказано авторскую точку
зрения по формированию системы сбалансированных
показателей производительности труда.

Ключевые слова: производительность труда, ста-
тистическое управление, система сбалансированных
показателей, факторный анализ, системный подход.

Mesyats А. Yu. Increasing productivity a
systematic approach

The problems of increase of the labour with the
use of statistical methods of analysis productivity are
considered in the article, the author point of view is
reflected in relation to forming systems balanced of the
system of indexes of the labour productivity.

 Key words: productivity, statistical management,
balanced scorecared system, factor analysis, systems
approach.

Стаття надійшла до редакції 17.05.2012
Прийнято до друку 15.09.2012

А. Ю. Месяц



9
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012

І. Є. Лозинський

Постановка проблеми в загальному вигляді і її
зв’язок із найважливішими науковими або практич-
ними завданнями. Однією з основних проблем сучас-
ної економіки є низька конкурентоспроможність
української продукції, що передусім пов’язано з ви-
сокими витратами на її виробництво. Таке становище
пояснюється тим, що на підприємствах не приділяють
увагу управлінню витратами. Але умови жорсткої кон-
куренції вимагають не лише планування й обліку, а й
постійного аналізу та контролю витрат, пошуку шляхів
їх мінімізації. Виявлення резервів зниження собівар-
тості повинне спиратися на комплексний техніко-еко-
номічний аналіз роботи підприємства: вивчення техніч-
ного і організаційного рівня виробництва, раціональ-
не використання виробничих потужностей і основних
фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, налаго-
дження господарських зв’язків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Забезпечення ефективності роботи вугледобувних
шахт Донбасу – обов’язкова умова формування енер-
гетичної незалежності держави. Ця проблема постійно
привертає увагу вчених. Серед основних публікацій
назвемо роботи Л. Лесік [1], Н. Шемякіної [2], Л. Хіж-
няк [3], Т. Петровської [4] та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проблема підвищення ефектив-
ності функціонування вугледобувних шахт Донбасу,
не зважаючи на велику кількість наукових досліджень
з цього питання, залишається відкритою.  Собівартість
вуглевидобутку й до сих пір надзвичайно висока.
Пошук методів щодо її зниження є невизначеним.

Метою статті є формування й розробка регіо-
нальної стратегії розвитку шахт Донбасу.

Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів.  Вугільна промисловість України – це потужний
багатофункціональний виробничий комплекс зі знач-
ними обсягами виробництва, складними внутрішніми
й зовнішніми зв’язками, специфічними умовами ро-
боти підприємств і працівників. Однак, в останні роки
визначилися протиріччя між надзвичайно важливим
значенням вугільної галузі й технічним, а також еко-
номічним станом, у якому вона перебуває [5, c. 439].

Проблема обліку витрат на виробництво і визна-
чення собівартості продукції дотепер залишаються те-
мою дискусій, що розгортаються і в періодичній пресі,
і на науково-практичних конференціях, семінарах.
Особливо гострою постає проблема зниження собі-
вартості для вугільних шахт Донбасу, які у переваж-
ній більшості є збитковими.  Розглянемо основні види

собівартості, які розрізняють на вугледобувних під-
приємствах. За часом складання: планова та звітна.
Планова собівартість складається до початку, а звітна –
після закінчення планового періоду за фактичними
витратами шахти на видобуток вугілля. За охоплен-
ням періоду часу розрізняють річну, квартальну та
місячну. Крім річного плану собівартості, на шахті
складаються квартальний план загальношахтної собі-
вартості й щомісячні плани за дільницями, які можуть
уточнюватися без зміни річного плану собівартості.

Роботою з аналізу та планування собівартості
продукції, яку видобуває підприємство, займаються
працівники планово-економічного відділу шахти. Повна
собівартість видобутку вугілля по шахті складається
одночасно з планом виробництва й праці, і розробкою
плану організаційно-технічних заходів, що забезпечу-
ють зниження витрат на виробництво. Виробнича собі-
вартість 1 т вугілля складається за такими елементами
витрат: матеріальні витрати, електроенергія, паливо,
послуги виробничого характеру, витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відра-
хування, витрати на збут та інші витрати.

Вихідними даними для визначення суми витрат
на виробництво й калькуляції собівартості видобутку
вугілля є:

– план видобутку вугілля;
– план розвитку гірничих робіт;
– план механізації та автоматизації процесів ви-

робництва;
– план чисельності персоналу, продуктивності

праці та зарплати;
– норми матеріальних витрат, витрат електро-

енергії, палива;
– норми зносу малоцінних і швидкозношуваних

предметів, інвентарю, інструменту, спецодягу, а також
запасних частин до гірничих машин та механізмів;

– норми амортизації основних фондів;
– кошторису за окремими статтями інших гро-

шових витрат;
– план організаційно-технічних заходів [6; 7].
Аналіз собівартості вугілля за елементами

витрат закінчується  результуючою таблицею відхилень
за факторами та висновками з аналізу. Розробкою
заходів зі зниження витрат на підприємстві займається
провідний спеціаліст планово-економічного відділу.
Такий план заходів складається наприкінці року. До
розробки плану на початку грудня кожного року усі
служби та дільниці подають необхідну інформацію у
планово-економічний відділ, який має до кінця остан-
нього місяця року розробити заходи зі зниження ви-
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трат на підприємстві. Після розробки заходів призна-
чаються відповідальні особи за виконання окремих
заходів, але за невиконання того чи іншого заходу
винні не караються. План заходів зі зниження витрат
на вугледобувному підприємстві затверджується ди-
ректором шахти.

Розглянемо приклад формування стратегії зни-
ження собівартості вуглевидобутку на прикладі ВП
„Шахта Прогрес”.  Зазначимо, що економічні, гірничо-
геологічні й технічні показники роботи цієї шахти є
типовими для сучасного шахтного фонду Донбасу.

Надалі чітко визначеної місії на підприємстві не
існує, але підприємство створено для видобутку вугіл-
ля за будь-яких умов, тому можна вважати таку мету
за неофіційну місію підприємства. Зазначена вище місія,
на наш погляд, може вважатися неприпустимою на
сьогодні, бо щорічно в Україні видобувається близь-
ко 70 мільйонів тон вугілля й ціна кожного мільйону
життя двох гірників.

З урахуванням сучасних умов ведення гірничо-
го господарства можна запропонувати такий варіант
місії для ВП „Шахта Прогрес”:  забезпечення збалан-
сованої роботи шахти, встановлених обсягів видобут-
ку вугілля, створення безпечних умов роботи шах-
тарів за умови забезпечення мінімальної собівартості
вуглевидобутку.

В умовах ринкових відносин діяльність кожного
підприємства залежить від конкурентного середови-
ща й зміни кон’юнктури товарного ринку. Саме тому
особливо гострою постає проблема ефективного
управління вугледобувними підприємствами. З метою
забезпечення зростання обсягів діяльності будь-яке
вугледобувне підприємство повинно мати власну стра-
тегію розвитку. А для її формування необхідно спо-
чатку  провести стратегічний аналіз внутрішнього за
зовнішнього середовища підприємства за допомогою
SWOT  та PEST-аналізу.

Під SWOT-аналізом розуміють дослідження, що
мають напрямок на визначення й оцінку сильних та
слабких позицій підприємства, оцінку його можливос-
тей і потенційних загроз. Усі чинники діляться на чо-
тири категорії: strengths (сильні позиції), weaknesses
(слабкі), opportunities (можливості) і threats (загрози).
Зведемо результати аналізу, який було виконано для
ВП „Шахта Прогрес” у табл. 1.

Після проведення SWOT-аналізу можна більш
чітко побачити переваги і недоліки підприємства, си-
туацію на ринку. Це дозволяє вибрати оптимальний
шлях розвитку, уникнути небезпек і максимально
ефективно використовувати наявні в розпорядженні
ресурси, користуватися наданими ринком можливос-
тями (рис. 1).

Аналіз основних факторів макросередовища
підприємства називають PEST-аналізом (від абревіа-
тури назв основних елементів цього середовища: P –
political and legal environment (політико-правове сере-
довище); Е -economie environment (економічне сере-
довище); S -sociocultural environment (соціокультур-

не середовище); T -technological environment (техно-
логічне середовище). Зведемо результати PEST-ана-
лізу для ВП „Шахта Прогрес” у табл. 2.

Наразі вугільна галузь переживає спад. Основни-
ми напрямками розвитку вугільної галузі є [8]:

– зниження темпів спаду виробництва за раху-
нок концентрації бюджетних фінансових ресурсів на
технічному переоснащенні та капітальному будівництві
шахт;

– фінансове оздоровлення галузі, шляхом ре-
структуризації шахтного фонду, включаючи закриття
неперспективних шахт, санацію та відновлення плато-
спроможності шахт, які знаходяться в процесі банк-
рутства;

– створення ефективної системи управління га-
луззю та ін.

Найважливішими конкурентними перевагами га-
лузі, яка переживає спад, є:

– тісні зв’язки з вигідними покупцями;
– імідж підприємства;
– гнучкість у використанні активів та ресурсів;
– значна частка ринку;
– можливість зменшення витрат при скороченні

обсягів виробництва [9, c. 157 – 158].
Фінансові можливості й конкурентні переваги –

це два найважливіші складники стратегічного по-
ложення підприємства, у той час як можливості
галузі й стабільність характеризують стратегічне
положення галузі в представленому регіоні. Фактори,
що впливають на формування стратегії розвитку
шахти, були проранжовані на основі шкали від 1
до 6. Під час використання стратегічного аналізу
кожному зі складових факторів (табл. 3) привласню-
ють відповідне цифрове значення з урахуванням
обраної шкали.

На рис. 2 представлено графічне визначення
стратегічного напрямку розвитку ВП „Шахта Прогрес”.

На основі виконаного дослідження для ВП „Шах-
та „Прогрес” можна запропонувати стратегію знижен-
ня собівартості.  Головною перевагою такої стратегії є
додаткове зростання обсягу продажів і одержання над-
прибутку за рахунок зменшення ринкової частки кон-
курентів з більш високою собівартістю (і ціною) на
аналогічні вироби. Крім того, низька собівартість до-
зволяє посилити вхідний бар’єр у галузь. Підприєм-
ства, які прагнуть до такого бізнесу і володіють більш
високими питомими витратами на виробництво та збут
продукції, мають мало шансів на успішну організацію
підприємства. Лідер за собівартістю також володіє
великими резервами під час підвищення цін на сиро-
вину, матеріали, комплектуючі вироби, що дозволя-
ють йому утримувати ціни на привабливому для спожи-
вача рівні.

Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин
виробничо-управлінської системи: виробничих потуж-
ностей шахти, які використовують технологічні пере-
ваги комплексно-механізованого вуглевидобутку,
рівня витрат на сировину, матеріали, енергоносії, про-
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Рис. 1. Фактори, що впливають на вибір стратегії шахти

Таблиця 1
Матриця SWOT – аналізу підприємства ВП „Шахта Прогрес”

І. Є. Лозинський

 
Порівняльна 

ознака 

Сильні позиції 
1. Державна підтримка галузі. 
2. Кваліфікований персонал. 
3. Наявність матеріально-
технічної бази та 
інфраструктури. 
4. Наявність державного 
замовлення  
5. Налагоджені канали збуту. 
6. Великі промислові запаси. 
7. Розвинута економічна 

інфраструктура регіону. 

Слабкі позиції 
1. Нестабільний фінансовий 
стан. 
2. Моральна і фізична 
зношеність технологічного 
устаткування. 
3. Ресурсо- і енергоємність 
виробничого процесу. 
4. Висока собівартість 
продукції. 
 

Загрози 
1. Наявність конкурентів на 
зовнішньому ринку, що 
займають досить стійке 
становище. 
2. Нестабільне правове поле 
держави  
3. Підвищена небезпека 
аварій, пов'язана зі 
складними гірничо-
геологічними умовами 
видобутку вугілля. 

– можливість впровадження 
новітніх технологій; 

– можливість зменшення 
собівартості вугілля. 

 

– загроза втрати 
платоспроможності; 
– загроза погіршення умов 
праці шахтарів. 

Можливості 
1. Вугільна промисловість 
знаходиться на стадії 
реформування. 
2. Можливість розширення 
експорту продукції. 
3. Перспектива інвестицій. 
4. Можливість зростання 
потужностей і прибутку.  
5. Поліпшення якості 
продукту (зниження рівня 
зольності). 
6. Оновлення основних 
виробничих фондів. 

 
 – розширення ринків збуту; 
– підвищення інвестиційної 

привабливості шахти. 
 

– можливість покращення 
якості вугілля; 
– оновлення техніки і 
технологій видобутку вугілля. 

 

 

 
Стратегічне 
положення 
шахти 

Розробка 
стратегії, яка 
відповідає 
реальному 
положенню 
шахти  

Зовнішніфактори: 
правові, економічні, 
соціальні, політичні  

Стабільність 
постачальників і 
споживачів шахти  

Можливості та загрози 
шахти з боку 
зовнішнього середовища 

Внутрішні 
фактори: гірничо-
геологічні умови, 
технічні, техніко-
технологічні  

Сучасність 
існуючих схем 
розробки і 
розкриття 
шахтного поля 

Можливість 
залучення 
інвесторів 
до розвитку 
шахти  

Вибір і оцінка 
стратегічних 
альтернатив 

Оцінка ступеня впливу 
внутрішніх та зовнішніх 
факторів на стратегію 
шахти  
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Таблиця 2
Матриця PEST – аналізу підприємства ВП „Шахта Прогрес”

Група 
факторів 

Фактор Вияв впливу фактора 

1. Рівень політичної 
стабільності в суспільстві 

Впливає на економіку країни в цілому та 
на розвиток шахти  окремо. 

2. Сила лобістських груп Очевидного впливу не спостерігається. 
3. Напрям розвитку 
політичної системи 

Від уряду залежить підтримка чи недбале 
ставлення до проблем шахти. 

4. Характер політичної 
боротьби 

Можливість неадекватних політичних дій. 

5. Ступінь суспільної 
підтримки урядової програми 
розвитку 

Прийняття або заперечення суспільством 
урядового курсу. 

Політичні 

Законодавчі акти України, що 
регулюють діяльність 
підприємства 

Достатність правової бази для успішного 
існування підприємства. 

1. Розвиток економіки 
України 

Злагоджений розвиток усіх ланок 
промисловості.  
Державна фінансова підтримка розвитку 
вугільної галузі. 

2. Розвиток виробництва 
товарів номенклатури 
підприємства 

Розробка нових пластів вугілля залежить 
в основному від природних факторів.  

3. Стан державного  бюджету Додаткові бюджетні кошти у розвиток 
підприємства. 

4. Темп інфляції 

Погіршення платоспроможності 
підприємств-кредиторів.  
Зменшення реальної заробітної плати 
працівників. 

5. Рівень безробіття  У людей з’являється необхідність йти 
працювати на шахту.  

6. Рівень податкових ставок Зменшення заробітної плати працівників.  
Подорожчання продукції. 

Економічні 

7. Рівень доходів населення 
України (регіону) 

За рахунок високих темпів інфляції рівень 
доходів населення не збільшується. Цей 
фактор не впливає на роботу шахти. 

1. Рівень освіти в Україні Нестача кваліфікованих спеціалістів. 

2. Соціальні умови життя Впливає на рівень задоволення 
працівників умовами життя. 

3.Чисельність населення 
України 

Зниження кількості споживачів. Але 
чисельність знижується повільно, тому не 
впливає на поточну діяльність шахти. 

4. Статево-віковий склад 
населення 

Збільшення середнього віку працівників 
на шахті, недостатність молодих кадрів. 

Соціально-
культурні 

5. Рівень народжуваності Зменшення потенціальних споживачів. 
1. Нововведення в області 
товарів 

Розробки підвищення якості видобутого 
вугілля. 

2. Нововведення в області 
технології 

Зріст виробництва, зменшення затрат. 
Покращення умов праці. 

Технологічні 

3. Нововведення в області 
менеджменту 

Більша ефективність управління 
персоналом. 
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Таблиця 3
Оцінка факторів стратегічної привабливості ВП „Шахта Прогрес”

0

1

2

3

4

5

6
Фінансов ий потенціал 

Промисловий потнціал 

Стабільність  обстановки 

Конкурентні переваги 

стратегічний
напрямок
розв итку  

Конкурентний 
напрямок

Рис. 2.  Визначення стратегічного напрямку розвитку ВП „Шахта Прогрес”

Фактори стабільності становища  
в галузі (СО) 

Оцінка Фактори промислового потенціалу галузі 
(ПП) 

Оцінка 

1.Темпи інфляції 6 1. Темпи зростання обсягів виробництва  2 
2. Тиск конкурентів 2 2. Ступінь використання ресурсів 6 
3. Діапазон цін 5 3. Рівень технологій 6 
4. Коливання попиту 3 4. Капіталоємність виробництва  5 
5. Кількість лідерів 2 5. Фінансова стабільність 4 
6.Технологічні зміни 6 6. Темпи зміни прибутку 2 
Середнє значення 4,0 Середнє значення 4,16 
Фактори конкурентних переваг 

(КП) 
Оцінка Фактори фінансового потенціалу (ФП) Оцінка 

1. Доля ринку 3 1. Відношення чистого прибутку до 
акціонерного капіталу 

2 

2. Кількість продукції 4 2. Фінансова залежність 6 
3. Фаза життєвого циклу продукції 1 3. Рівень ліквідності 3 
4. Сталість покупців 6 4. Необхідний капітал 3 
5. Рівень використання 
потужностей 

6 5. Потік грошових засобів 3 

6. Можливість заміщення продукту 
новим 

3 6. Ризик підприємства (діловий, 
фінансовий) 

4 

Середнє значення 3,83 Середнє значення 3,5 
 

Стабільність становища



14
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012

дуктивності праці, структури систем розподілу тощо,
тобто орієнтуванні на високий рівень показників ефек-
тивності виробництва. Водночас, ця стратегія не по-
винна знижувати інші показники конкурентоспромож-
ності швидкій доставці продукції покупцям і відповід-
ному рівню сервісу тощо.

Реалізація стратегії зниження собівартості продукції
полягає в основі забезпечення конкурентоспроможності
вугледобувних шахт Донбасу. Механізм зниження ви-
трат супроводжується аналізом собівартості продукції
та основних техніко-економічних показників, розроб-
кою регресійної моделі залежності собівартості від впли-
ваючих на неї факторів та розробкою системи знижен-
ня собівартості. Постійна злагоджена робота всіх відділів
шахти, оцінка впливу на підприємство зовнішнього
середовища та орієнтація на динамічне зниження со-
бівартості лежить в основі реалізації стратегії зниження
собівартості продукції ВП „Шахта „Прогрес”.

Висновки
1. Собівартість вугілля є найважливішим уза-

гальнюючим показником роботи шахти. У собівартості
знаходить повне відображення виробнича та госпо-
дарська діяльність шахти. Метою аналізу собівартості
на підприємстві є визначення величини витрат на ви-
добуток вугілля і виявлення можливостей її зниження.

2. Витрати виробництва залежать від рівня ме-
ханізації і автоматизації, продуктивності праці, вико-
ристання основних і оборотних фондів, організації
вуглевидобутку, умов збуту, постачання та ін.

3. Поряд з тим, що підприємство розробляє певні
заходи зі зменшення витрат, собівартість вугілля, що
видобувається підприємством, залишається високою,
тому можна зробити висновок про неефективність
впроваджуваних заходів. Отже, необхідно розробити
заходи, які будуть забезпечувати систематичне знижен-
ня собівартості видобутку вугілля.
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Лозинський І. Є. Особливості формування
регіональної стратегії розвитку шахт Донбасу

У статті розглянуто проблему зниження собівар-
тості вугілля на шахтах Донбасу. На прикладі кон-
кретної шахти побудовано механізм формування кон-
курентоспроможності вугледобувних підприємств
визначено сильні і слабкі позиції шахти, сформульо-
вано стратегію її розвитку.

Ключові слова:  виробничий процес, конкуренто-
спроможність, стратегія розвитку, шахта, інвестиції, місія,
ціль, зниження собівартості, управління, реалізація.

Лозинский И. Е. Особенности региональной
стратегии развития шахт Донбасса

В статье рассмотрена проблема снижения себес-
тоимости угля на шахтах Донбасса. На примере кон-
кретной шахты построен механизм формирования кон-
курентоспособности угледобывающих предприятий.
Определены сильные и слабые стороны шахты, сфор-
мулирована стратегия ее развития.

Ключевые слова: производственный процесс,
конкурентоспособность, стратегия развития, шахта,
инвестиции, миссия, цель, снижение себестоимости,
управление, реализация.

Lozinsky I. Ye. Features of Regional forming
strategy of Donbass development mines

The problem of decline of prime price of coal on
the Donbass mines  is considered in the article. On the
example of concrete mine the mechanism of
competitiveness forming of coal enterprises is built. The
strong and weak sides of mine are certain, strategy of its
development is formulated.

Key words: production process, competitiveness,
strategy of development, mine, investments, mission,
purpose, decline of prime price, management, realization.
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Вступ. Вугільна промисловість України є однією з
базових галузей економіки, оскільки забезпечує продук-
цією електроенергетику, металургію та інші галузі.

Вугілля – це єдина сировина, запасів якої потен-
ційно достатньо для забезпечення енергетичної безпеки
країни. За геологічними запасами викопного вугілля
Україна посідає перше місце в Європі та восьме місце
у світі. Прогнозовані запаси складають приблизно
120 млрд т. У структурі балансових запасів представ-
лені всі марки вугілля – від бурого до високометамор-
фізованих антрацитів.

Проте останнім часом спостерігається суттєва
невідповідність між значенням вугільної промисловості
для країни та технiко-економiчним станом, у якому вона
знаходиться. За економічними, фінансовими, техніч-
ними та соціальними показниками вугільна промис-
ловість перебуває у кризовому стані, що не дає мож-
ливості розвиватися і галузі безпосередньо, і галузям-
споживачам її продукції. Це характеризується неста-
лим вуглевидобутком, фізичним зношенням основних
фондів, значним відставанням від передбачених про-
ектами реконструкції та технічного переоснащення
термінів введення потужностей. Шахтний фонд знахо-
диться у вкрай застарілому стані.

Для України вирішення проблеми збільшення
видобутку вугілля набуває особливої актуальності,
оскільки в паливно-енергетичному балансі країни
домінує не вугілля, а природний газ і нафта, які дово-
дитися імпортувати з Росії та інших країн сплачуючи
чималі кошти. Така залежність енергетики загрожує
енергетичній безпеці країни. У той же час, прийняті
урядом України заходи останніх років з підвищен-
ня видобутку вугілля, у тому числі відома програма
„Українське вугілля”, успішними не стали через від-
сутність необхідного фінансування. Несприятливий
інвестиційний клімат, нестабільний політичний стан
перешкоджають залученню інвестицій у розвиток
вугільної промисловості з боку потужних зарубіжних
та вітчизняних фірм.

Постановка завдання. У ситуації, що створи-
лася, доцільним є вивчення та адаптація світового до-
свіду по реструктуризації  галузей і підприємств на
основі реалізації кластерних моделей управління.

Кластер – це добровільне об’єднання підприємств,

пов’язаних між собою технологічно, географічно близь-
ких і працюючих для досягнення єдиної, головної мети [1].

Мета дослідження – створення умов та забезпе-
чення сталого розвитку вітчизняної вугільної промис-
ловості на основі втілення кластерної системи розвит-
ку економіки регіону.

Для цього необхідно проаналізувати доцільність ство-
рення вугільного кластеру на прикладі Луганської області
та створити структурну модель можливого кластеру.

Результати. Основні положення кластерного
підходу розглянуто в роботах закордонних вчених:
А. Маршалла, М. Портера. Застосування кластерного
підходу в розвитку економічних систем знаходить
широке відображення в роботах М. Войнаренко,
С. Соколенко, Ж. Мінгалева, Н. Прохорова, Т. Цихан.

Український економіст М. Войнаренко пропонує
ідею відродження виробництва на регіональному рівні
через формування кластерів на різних локалізованих
рівнях [2].

У широкому значенні окреслений підхід перед-
бачає, що кожну галузь не можна розглядати окремо
від інших. Становлення базової галузі служить по-
штовхом до розвитку галузей-постачальників і галу-
зей-споживачів, а також сегментів послуг, утворюючи
„кластер економічної активності”  [3].

Кластерний підхід як альтернатива традиційній
галузевій, промисловій політиці є ефективним інстру-
ментом підвищення конкурентоспроможності та інвес-
тиційної привабливості території. Міжнародний досвід
формування й розвитку регіональних кластерів демон-
струє ефективність такого підходу. Наприклад, частка
ВВП США, вироблюваного в кластерах, складає 61%.

Під час створення в регіоні кластеру відбувається
кооперація добувних, оброблювальних галузей,
підприємств інфраструктури і науково-дослідних
центрів. Кластерний підхід заснований на взаємодії
науки та виробництва. Навколо вугільного кластеру
Луганської області доцільно сформувати центр тяжін-
ня різних галузей економіки, що створить мультипліка-
тивний ефект зростання віддачі від інвестицій до регіо-
нального кластеру. Тому варто створити саме інновацій-
ний кластер. Вугільний кластер Луганської області
може стати привабливим для прилеглих територій,
зокрема й інших держав.
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Інноваційний кластер – об’єднання різних органі-
зацій (промислових компаній, вищих навчальних
закладів, технопарків і бізнес-інкубаторів, науково-до-
слідних центрів і лабораторій, банківських і небанків-
ських кредитних організацій,  інвестиційно-інновацій-
них компаній, венчурних фундацій, органів держав-
ного управління, суспільних організацій тощо), що
дозволяє використовувати переваги внутрішньо
фірмової ієрархії й ринкового механізму, а також дає
можливість більш швидко й ефективно розподіляти
нові знання, наукові відкриття та винаходи [4].

Основні характеристики інноваційного кластеру
полягають у наступному: у інноваційний кластер не
можуть входити органи влади й управління; інновац-
ійний кластер є відкритою системою; інноваційний
кластер не можна заснувати наказом, довільно „при-
писати” будь-яку організацію до складу кластеру
також не можна.

Переваги інноваційних кластерів:
– відхід від жорсткого управління й перехід до

гнучких мережевих структур;
– можливість закінченого технологічного лан-

цюжка – від створення продукту до його виробництва
і виведення на ринок;

– будуються на використанні ефекту масштабу;
– є точками зростання, стимуляторами технічно-

го прогресу;
– є механізмом підвищення регіональної і націо-

нальної конкурентоспроможності, підвищують інно-
ваційність виробництва [5].

Робота економічних зон, технопарків, наукових
парків та інноваційних кластерів має забезпечити по-
ширення нової передової культури виробництва, ефек-
тивних моделей інтеграції освіти, науки, реального
сектору економіки та бізнесу. Це також дозволяє впро-
ваджувати приватно-державне партнерство (ПДП),
залучати потенційних інвесторів, сприяти покращен-
ню ділового клімату, як в регіональних, так і в націо-
нальному масштабах [6].

У Донецькій області вже існують певні класте-
ри. Наприклад, кластер металургії, гірничо-шахтного
машинобудування, кластер нанотехнологій. Але для
більшого позитивного ефекту потрібне створення інно-
ваційного кластеру, який би поєднав у собі всі мож-
ливі споріднені галузі. Тоді можливе виникнення по-
зитивних ефектів: масштабу, охвату, синергії.

Ідея інноваційного розвитку вугільної галузі
полягає в створенні в Луганській області кластеру
„Вугілля”, що об’єднує на добровільних засадах вироб-
ників, комерційні банки, наукові установи, які розробля-
ють нову техніку, прогресивні технології очисних і про-
хідницьких робіт, вибухозахищене електроустаткування
й системи електропостачання шахт, засоби автоматизації
гірничих машин, діагностики, забезпечення безпеки й
контролю, автоматичні системи управління, основних
споживачів вугілля, навчальні заклади.

Структурну модель кластеру „Вугілля” представ-
лено на рис. 1. У ньому пропонують включити штаб
управління з провідних менеджерів, делегованих кож-
ним учасником кластера. За необхідності й рішенням
учасників кластера до роботи штабу управління мо-
жуть долучати  професіонально підготовлені сторонні
фахівці, у тому числі із зарубіжних країн.

Оплату таких фахівців здійснюють за рахунок
учасників кластера. Головним завданням штабу управ-
ління є розробка цільових програм підвищення видо-
бутку вугілля на основі реалізації інновацій в техніці,
технології, менеджменті, логістиці і виконання коор-
динуючих функцій за реалізації цільових програм [1].

Учасниками кластеру є:
– комерційні банки, наприклад, Промінвестбанк,

Приватбанк, Укрбізнесбанк, Індексбанк тощо, які
мають досвід роботи з вугільними підприємствами.
Банки обслуговуватимуть учасників кластера, здійсню-
ватимуть кредитування та інвестування обгрунтованих
реальними бізнес-планами інноваційних проектів,
орієнтованих на розвиток вугільної галузі регіону.
Мотивація банків як учасників кластеру забезпечується
узгодженою часткою прибутку від реалізації продукції
й мінімізацією ризику неповернення кредитів і інвес-
тицій;

– НДІ, КБ представлені в кластері такими інсти-
тутами, як НДПКІ „Вуглемеханізації”, НДПКІ „Іскра”,
НДПКІ „Параметр” при ДонДТУ, ІЕП НАН України,
ПАТ „Луганськгіпрошахт” та іншими науковими уста-
новами, результати діяльності яких забезпечують: упро-
вадження у виробництво й експлуатацію відповідаю-
чих світовому рівню нової техніки, технології, систем
управління, орієнтованих на ресурсозбереження,
збільшення видобутку й підвищення якості вугільної
продукції за високого рівня безпеки; розробку схем
(генеральних схем) розвитку та розміщення під-
приємств вугільної промисловості в регіоні або окре-
мих екологічних районах; розробку техніко-економіч-
них обґрунтувань (ТЕО) нового будівництва, рекон-
струкції, технічного переозброєння підприємств вугіль-
ної промисловості; комплексне проектування будів-
ництва нових та реконструкції вугільних шахт, що
діють, розробку для цього технологічної, теплотехніч-
ної, загальнобудівельної, енергетичної, транспортної та
інших частин проекту;  розробку проектів будівниц-
тва нових та реконструкції підприємств, що діють, по
збагаченню корисних копалини (збагачувальні фабри-
ки);  розробку проектів будівництва нових та рекон-
струкції заводів, що діють, автотранспортних та авто-
ремонтних підприємств;

– заводи-виробники й постачальники гірничо-
шахтного устаткування, вибухозахищеного електроу-
статкування, шахтної автоматики, наприклад, ВАТ
„Луганський завод гірничого машинобудування” (ка-
натні дороги, лебідки), ТОВ „Луганський електро-
машинобудівний завод” (гірниче та металургійне об-
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Рис. 1. Структурна модель кластеру „Вугілля”

ладнання), ТОВ „Луганський машинобудівний завод
імені О. Я. Пархоменка” (конвеєри), ВАТ „Свердлов-
ський машинобудівний завод” (гірниче обладнання),
ВАТ „Луганськгірмаш”, Луганський завод „Вугле-
прибор”, „Спутник”, ПАТ „Первомайський механіч-
ний завод”, ВАТ „Укрстальконструкція” та ін., що по-
ставляють необхідне устаткування, сировину, матеріали
для вугільних шахт;

– вугільні шахти і виробничі об’єднання всіх
форм власності в Луганській області;

– проміжні споживачі – коксохімзаводи („Ал-
чевський коксохімічний завод”, „Маркохім”) і збага-
чувальні фабрики, кінцеві споживачі – електростанції
та  металургійні заводи.

Перевагами запропонованого кластеру може стати:
– забезпечення збалансованості попиту і пропо-
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зиції за рахунок реалізації цільової програми діяльності,
що охоплює споживачів, виробників, постачальників;

– зниження собівартості вугілля за рахунок збіль-
шення видобутку шляхом оновлення основних фондів
(модернізація і заміна застарілого устаткування, ме-
ханізація лав), а також закупівлі устаткування напря-
му у виробників;

– можливість придбання устаткування в лізинг
через банки;

– поліпшення якості вугілля за умови співпраці
зі збагачувальними фабриками;

– зниження витрат на електроенергію на умовах
бартеру (шахти поставляють електростанціям вугілля,
а вони, у свою чергу, шахтам – електроенергію);

– збільшення прибутку внаслідок підвищення цін
на вугілля, за умови невтручання держави в цінову
політику;

– реалізація інтеграційних бізнес-можливостей і
масштабних, і малих підприємств та фірм різних форм
власності, що працюють для досягнення єдиної мети –
виробництво та збут у необхідній кількості якісного
вугілля для споживачів;

– можливість злагодженої роботи в межах
економічного компромісу і взаємодії конкуруючих
суб’єктів господарської діяльності;

– самофінансування учасників кластеру, що не
виключає можливість отримання бюджетної підтрим-
ки, особливо для вирішення соціальних проблем;

– створення стабільних робочих місць (з’явля-
ються матеріальні можливості для створення профе-
сійно-навчальних закладів, які цілеспрямовано
готують до роботи на шахтах, збагачувальних фабри-
ках, коксохімзаводах з гарантованим забезпеченням
гідної оплати праці та іншим соціальним добробутом).

Висновки. Для збільшення видобутку вугілля й
підвищення рівня енергетичної безпеки України єфек-
тивним з погляду світового досвіду є використання
кластерного підходу у вугільній промисловості.

Учасники кластеру „Вугілля” доцільно залучили
комерційні банки (для отримання кредитів на розвиток
підприємств, устаткування у лізинг); НДІ і КБ (для роз-
робки обладнання нового технічного рівня); заводи-
постачальники гірничошахтного устаткування (для
закупівлі устаткування за прийнятними цінами),
вибухозахищеного електроустаткування, засобів авто-
матизації; шахти й об’єднання; проміжних виробників-
споживачів – збагачувальні фабрики (для виробництва
вугілля потрібної якості) і коксохімзаводи (виступають
як постійні споживачі); кінцевих споживачів вугільної
продукції – електростанції і металургійні заводи; освітні
установи – ліцеї, технікуми (для постійного поповнен-
ня чисельності висококваліфікованих робітників).

Упровадження такого кластеру створить позитив-
ний економічний і соціальний ефект за рахунок ви-
никнення синергетичного ефекту. Це зумовить розви-
ток регіону, галузі та країни вцілому.
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Сталий економічний розвиток  в Україні та її регі-
онах може бути забезпеченим шляхом вибору моделі
економічного розвитку, яка найбільш підходить для
економіки нашої держави. Підходящою може стати
така, що враховує світові досягнення функціонування
ринкової економіки , адаптацію до умов нашої держа-
ви. У процесі реалізації ринкових функцій структури,
що не витримали конкуренції, припинили свою
діяльність.  Досить часто замість цих виробництв  з’яв-
ляються нові, більш конкурентноспроможні структу-
ри, які компенсують товарний продукт та приботки й
забезпечують приріст додаткового ефекту.

На сучасному етапі формування ринкових відно-
син практично для всіх регіонів значну роль приділя-
ють підприємництву, яке забезпечує створення нових
робочих місць і підвищує добробут  населення регіо-
ну. Підприємницькі структури, які виконують вироб-
ничу й невиробничу діяльність різних видів і форм
власності, формують базу економічного розвитку ре-
гіону чи окремої території. І тому, розширення цієї бази
є основним джерелом економічного розвитку регіону.

Сьогодні підприємництво – один із значних ва-
желів  розвитку національної економіки. Завдяки йому
вирішуються проблеми зайнятості, насичення ринку
необхідними товарами й послугами, стимулювання еко-
номічної конкуренції [1, с. 5].

Кожна  економічно розвинена держава обов’язко-
во регулює розвиток ринкової економіки і на загально-
державному, і на регіональному рівні, тому що це є за-
кономірним результатом розвитку ринкової економіки.

Основною умовою ефективного використання
можливостей регіонального розвитку є удосконален-
ня функцій регулювання і на загально державному, і
на регіональному рівнях. Постійні зміни економічних
умов потребують змін регулюючих функцій органів
державного управління та місцевого самоуправління
з метою посилення економічних процесів за напрям-
ком стабілізації та подальшого економічного зростан-

ня. Одним із основних завдань регулювання та забез-
печення  економічного розвитку регіону є пошук
шляхів розширення сфери економічної діяльності і для
органів місцевого самоврядування, і для приватних
структур  та недержавних  громадських організацій.

Дослідженню ролі, значення підприємництва,
тенденцій його розвитку та необхідності підтримки
значну увагу приділяли В. Ляшенко [2], П. Буряк [3]
З. Варналій [4], В. Кредисов[5], О. Кужель [6], А. Са-
деков [7], В. Узунов [8].

Аналіз показників, що проведений зазначеними
спеціалістами, не є комплексним чи системним і тому
слід розробити чи запропонувати більш  методичне
забезпечення регулювання  та управління діяльністю
підприємницьких структур.

Мета статті – аналіз показників діяльності
підприємницьких структур Донецького регіону й роз-
робка на основі  результатів аналізу рекомендацій  із
удосконалення підтримки та регулювання процесів їх
функціонування.

Розвиток підприємництва Донецької області зна-
ходиться на достатньо високому рівні, що забезпечує
йому одне з провідних місць в Україні. Упродовж
значного періоду область утримує друге місце в
Україні (після Києва) за кількостю зайнятих у цій сфері,
середньомісячною заробітною платою та обсягом
реалізованої продукції, виконаних робіт та наданих
послуг.

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності,
які за даними  Реєстру статистичних одиниць в 2010 р.
визначені економічно активними, у розрахунку на
10 тисяч осіб наявного населення склала 51 одиницю
(у той же час у 2006 и 2007 рр. відповідно 66 та
67 одиниць).

Три чверті підприємств традиційно розташовані
на території п’ятьох великих промислових міст області:
Донецька – 49%, Маріуполя – 11,5%, Макіївки – 6,5%,
Краматорська – 4,4%, Горлівки –4%.
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Підприємства торгівлі з ремонту автомобілів,
побутових виробів та предметів особистого вжитку
складають 35% від загальної кількості підприємств.
Підприємства, які займалися операціями нерухомим
майном, орендою та наданням послуг підприємцям –
23,3%, промислові – 14%, будівельні – 10,8%.

Кількість зайнятих працівників (включаючи штат-
них, позаштатних працівників та власників, засновників
підприємства та членів їх сімей) на підприємствах
області має негативну тенденцію до зменшення на
29,1 тис. осіб та склала 917,3 тис. осіб [1, с. 6]. Кількість
найманих (включаючи штатних та позаштатних) праців-
ників зменшилася на 3,1% та склала 915,2 тис. осіб,
зниження в порівнянні з 2005 р. склало 17% (рис.1).

Однією з причин зменшення кількості працюючих
в секторі підприємництва є погіршення демографічної
ситуації в області.

Підприємства області забезпечують робочими
місцями лише 34,3% усього населення області в праце-
здатному віці, у тому числі малі підприємства – 5,7%.

Внаслідок високої концентрації в області проми-
слових виробництв 56,3% усіх найманих в економіці
регіону працювали в промисловій сфері, з них 53,8% –
у переробній промисловості. У сфері торгівлі, ремонту
автомобілів, побутових виробів працювало 11,2% усіх
найманих працівників області, на підприємствах транс-
порту та зв’язку – 11,4%, на підприємствах, які зай-
малися операціями з нерухомим майном, орендою,
інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 8%,
у будівництві – 5,1% [1, с.6].

Із загального числа працюючих на підприємствах
області 16,7% були зайняті в малому бізнесі.

Середньомісячна заробітна плата найманих пра-
цівників на підприємствах у 2010 р. зросла на 21,6%
(у 2008 р. – на 32,1%, у 2009 р. – лише на 4,4%) та
склала 2593,55 грн.

Cередньомісячна заробітна плата працівників
підприємств диференційована і за видами економічної
діяльності, і в розрізі міст та районів області.

Якщо розглядати середню заробітну плату за
видами економічної діяльності, то слід зазначити, що

найвищий її рівень становив на підприємствах, які
надавали комунальні та індивідуальні послуги
(5109,05 грн.), промисловості (2953,36 грн.), транс-
порту і зв’язку (2623,05 грн.). Найнижчий – на
підприємства готельного та ресторанного бізнесу
(1117,41 грн.), рибальства та рибництва (1257 грн.).

Значно вище середнього рівня по області серед-
ньомісячну заробітну плату спостерігали на підприєм-
ствах у містах Кіровськ (4848,82 грн.), Красно-
армійськ (4437,43 грн.), Жданів (3832,83 грн.),
Вугледар (3455,25 грн.). Найнижча заробітна
плата склалася в Красному Лимані (1112,83 грн.),
Першотравневому (1154,73 грн.), Слов’янському
(1283,46 грн.) районах та в Ясинуватій  (1354,61 грн.).

За підсумками 2010 р. реалізовано продукції, вико-
нано робіт та надано послуг на суму 499014,8 млн. грн.,
що більше аналогічного показника за 2009 р. на 47,4%, а
в порівнянні з 2005 р. – в 2,3 рази.

Збільшення відбулося за рахунок підприємств
промисловості та торгівлі, частка яких у загальному
обсязі реалізації найвагоміша: промисловість стано-
вить 46,4%, торгівля та ремонт автомобілів, побуто-
вих виробів та предметів особистого вжитку – 40,2%
(у структурі промисловості частка переробної промис-
ловості складала 77,4%). За цими видами економіч-
ної діяльності спостерігалося збільшення обсягу реа-
лізації: у промисловості – на 45% (у тому числі в
переробній промисловості – на 49,8%), у торгівлі –
в 1,5 рази [1, с. 8].

Значне збільшення відбулося на підприємствах
фінансової діяльності – у 2,6 рази, будівництва – на
26,3%, які надавали комунальні та індивідуальні по-
слуги – на 24,2%, транспорту та зв’язку – на 21,2%.

4/5 загального обсягу реалізації продукції, робіт
та послуг складало три великих промислових міста
області – Донецьк (60%), Маріуполь (15,3%) та
Макіївку (5,5%), де й зосереджена більша кількість
підприємств.

Разом з ростом обсягу реалізації збільшилися на
47% й пов’язані з ним операційні витрати, які склали
498049 млн.грн.
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Рис. 1. Кількість штатних та  позаштатних працівників
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Вартість товарів та послуг, придбаних для пере-
продажу, та реалізованих без додаткової обробки на
цьому підприємстві, – найбільша складова частина у
загальних  витратах з реалізації, але не за всіма вида-
ми економічної діяльності. У зв’язку зі специфікою
цей показник значний у торгівлі (94,6%), у фінансовій
діяльності (91,8%), у виробництві та розподіленні
електроенергії, газу та води (41,4%) [1, с. 9].

Другою за величиною часткою в загальній сумі
є матеріальні витрати. Від того, як на підприємстві
здійснюється процес матеріально-технічного постачан-
ня і контроль за дотриманням режиму економії, знач-
ною мірою залежать найважливіші показники його
діяльності, включаючи і фінансовий стан.

Найбільш матеріалоємними видами економічної
діяльності традиційно залишаються промислове вироб-
ництво (питома вага матеріальних витрат в загальних
витратах – 73,3%), будівництво (74,1%) та сільське
господарство (62,3%).

Серед промислових галузей вагомою була част-
ка матеріальних витрат в інших галузях промисловості
(91,4 %), у виробництві коксу та продуктів нафто-
перероблення (88,5%), у металургійному виробництві
та виробництві готових металевих виробів (87,4%), у
хімічному виробництві (82,2%).

Менш матеріалоємні – підприємства, які займа-
лися торгівлею та ремонтом автомобілів та побутової
техніки (0,5%), фінансовою діяльністю (0,6%), надан-
ням комунальних та індивідуальних послуг (10,9%)
та освітою (13,4%).

Найбільша частка витрат на оплату праці склала-
ся на підприємствах освіти – 46,3%, підприємствах,
які надають комунальні та індивідуальні послуги, –
28,9%, охорони здоров’я та соціальної допомоги –
28%, рибальства, рибництва – 22,9%, добувної про-
мисловості – 22,5%.

У структурі інших операційних витрат основне
місце займала оплата послуг (робіт), виконаних сто-
ронніми підприємствами (55,3%). Орендна плата в
структурі інших операційних витрат становила 10,5%,
податки, збори (обов’язкові платежі) – 4,5%, витрати
на відрядження – 1,5%.

Найвищою була частка інших операційних витрат
у загальних витратах на підприємствах, які здійсню-
вали комунальні та індивідуальні послуги (33,6%),
найнижчою – на підприємствах торгівлі (3,4%).

Найбільш наочну характеристику діяльності
підприємств подає показник операційних витрат у роз-
рахунку на гривню реалізованої продукції. Він дозво-
ляє характеризувати рівень та динаміку витрат.

У 2010 р. цей показник склав 99,8 коп./грн. у
порівнянні з 100,1 коп./грн. у 2009 р. У розрізі видів
економічної діяльності він коливається від 91,9 коп./грн.

на підприємствах сільського господарства до
217,9 коп./грн. – які займалися наданням комунальних
та індивідуальних послуг, діяльністю у сфері культури
та  спорту.

У розрахунку на гривню реалізованої продукції
(робіт, послуг) матеріальні витрати склали 33,8 коп.,
вартість товарів та послуг, придбаних для перепрода-
жу та реалізованих без додаткової обробки – 50 коп.,
амортизаційні відрахування – 2,4 коп., витрати на
оплату праці – 5,6 коп., відрахування на соціальні
заходи – 2,1 коп., інші операційні витрати – 5,9 коп.

У 2010 р. підприємства та організації області одер-
жали позитивний фінансовий результат від звичайної
діяльності до оподаткування в сумі 7705,1 млн. грн. у
порівнянні з від’ємним у сумі 3448,2 млн. грн. у 2009 р.
Значною мірою це досягнуто за рахунок підприємств,
які здійснювали операції з нерухомим майном, орендою,
інжинірингом та наданням послуг підприємцям (їх пози-
тивний фінансовий результат становив 3877,2 млн. грн.,
або 50,3% обласного показника).

У порівнянні з 2009 р. збільшився фінансовий
результат підприємств сільського господарства в
2,6 рази, торгівлі – у 2,3, транспорту та зв’язку – у 1,7.
У промисловості збитковий фінансовий результат
зменшився у порівнянні з 2009 р. у 3,9 рази, у будів-
ництві – у 3,4. У фінансовій діяльності збитковий фінан-
совий результат за 2009 рік у сумі 942,2 млн. грн.
змінився на позитивний у сумі 845,7 млн. грн.

Серед промислових підприємств збільшення
позитивного фінансового результату у порівнянні з
2009 р. прослідковується в добуванні корисних копа-
лин, крім паливно-енергетичних, – у 1,5 рази та у ви-
робництві та розподіленні електроенергії, газу та води –
на 36,6%. За рахунок збільшення обсягів виробниц-
тва в машинобудуванні позитивний фінансовий резуль-
тат становив у 2010 р. 427,8 млн. грн. у порівнянні з
від’ємним у сумі 423,6 млн. грн. у 2009 р. На пози-
тивний змінився також фінансовий результат у вироб-
ництві коксу, продуктів нафтоперероблення, у вироб-
ництві іншої неметалевої мінеральної продукції та в це-
люлозно-паперовому виробництві; видавничої діяль-
ності. На металургійних підприємствах від’ємний
фінансовий результат становив 1423,5 млн. грн. у по-
рівнянні з 2628 млн. грн. у 2009 р. Залишаються збит-
ковими також підприємства вугільної та легкої про-
мисловості. А в хімічній та нафтохімічній промисло-
вості збитковий фінансовий результат збільшився у
порівнянні з 2009 р. на 46,1%.

Загальна сума прибутку, яку одержали 62,3%
підприємств області, склала в 2010 р. 21640,9 млн. грн.,
у порівнянні з 2009 р. вона збільшилась у 1,5 рази. У
2010 р. 36,9% підприємств області збільшили прибуток у
порівнянні з 2009 р. (у 2009 р. – 12,8%, у 2008 р. – 49,5%).
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Збільшення суми прибутку відслідковується май-
же за всіма видами економічної діяльності. Найбіль-
ше сума прибутку збільшилася в операціях з нерухо-
мим майном, оренді, інжинірингу та наданні послуг
підприємцям (у 3,1 рази), у сільському господарстві
(у 1,5 рази), у будівництві (на 48,4%).

Серед промислових підприємств найбільше
збільшення прибутку відмічалося у виробництві іншої
неметалевої мінеральної продукції – у 2,4 рази, у
целюлозно-паперовому виробництві; видавничої діяль-
ності – у 1,9, у виробництві коксу, продуктів нафтопе-
рероблення – у 1,8 та у виробництві та розподіленні
електроенергії, газу та води – у 1,8 . Разом з цим, у
виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюно-
вих виробів сума прибутку зменшилася у порівнянні
з 2009 р. у 2,6 рази, у машинобудуванні – на 11,7%.

Частка збиткових підприємств становила в 2010 р.
37,7%, а сума отриманого збитку – 13935,8 млн. грн.,
що на 21,8% менше, ніж у 2009 р. Збитки зменшили-
ся майже за всіма видами економічної діяльності.

Рівень рентабельності становив у 2010 р. 1,7% у
порівнянні з 0,3% у  2009 р. Рентабельну діяльність у
2010 р. мали 61,1% підприємств області, 28,4% з них
збільшили рівень рентабельності у порівнянні з 2009 р.
(у 2009 р. – 61,1% та 21,9% відповідно).

З початку 2010 р. вартість активів підприємств
області зросла на 18,1%, або на 82190,3 млн. грн., у
тому числі за рахунок вартості необоротних активів –
на 11795,3 млн. грн. (14,4% приросту), оборотних
активів – на 69922,8 млн. грн. (85,1% приросту).

Проблемним питанням для підприємств регіону
залишається фінансування господарчої діяльності. У
порівнянні з 2009 р. перетворення оборотних активів
у грошові відбувалося швидше на 45 днів і становило
за підсумками 2010 р. 186 днів, у тому числі обо-
ротність грошових коштів  становила 9 днів (у 2009 р. –
12 днів), оборотність дебіторської заборгованості –
137 днів (у 2009 р. – 166 днів).

Загальна сума оборотних активів станом на
31 грудня 2010 р. – 283640,6 млн. грн. В її складі
частка грошових коштів з початку року майже не
змінилась і становила 4,7%, а частка дебіторської за-
боргованості зросла від 73,7% до 74,2% на кінець року.

Протягом останніх років збільшується вкладен-
ня вільних коштів підприємств у довгострокові фінан-
сові інвестиції, сума яких на кінець 2010 р. склала
77425,3 млн. грн. Частка довгострокових інвестицій
у складі необоротних активів склала 31%. Враховую-
чи, що довгострокові інвестиції – це кошти, що вилу-
чено з основної виробничої діяльності на фінансуван-
ня діяльності інших підприємств, їх збільшення може
мати негативний вплив на фінансову стійкість та плато-
спроможність підприємств.

У 2010 р. за нормативного значення 0,9, ко-
ефіцієнт фінансової стійкості дорівнював 0,49
(у 2009 р. – 0,52), коефіцієнт покриття, за нормативу
в 1,5 – 2 одиниці, становив 1,04 (у 2009 р. – 1). У
цілому за підсумками 2010 р. 40,8% підприємств
області є спроможними своєчасно сплатити свої
поточні зобов’язання (у 2009 р. – 38,6%).

У структурі джерел фінансування підприємств
області частка власного капіталу зменшилася з 38,9%
на початок 2010 р. до 35,4% (разом з цим абсолют-
на величина власного капіталу, навпаки, зросла на
7,3% і склала 189728,6 млн. грн.), частка довго-
строкових зобов’язань зменшилася від 12,6% до
12,4%, а частка поточних зобов’язань зросла від
46,8% до 50,6% [1, с. 14].

Загальна сума накопиченого прибутку збільши-
лася з початку 2010 р. на 6,2% і станом на 31 грудня
2010 р. склала 37764 млн. грн., а його частка в складі
власного капіталу становила 19,9% (20,1% – на
початок року).

Власного капіталу поки що недостатньо для
забезпечення нормального рівня фінансової незалеж-
ності. На кінець 2010 р. рівень фінансової незалеж-
ності від позикових коштів у межах нормативу (вище
50%) мали 48,1% підприємств області, а нестачу
власних коштів для фінансування діяльності відчува-
ли 44,6% підприємств. Дефіцит власних коштів змен-
шився з початком 2010 р. на 1,7% і становив
59995,3 млн. грн., у промисловості дефіцит власних
коштів збільшився на 2,1% і становив на 31 грудня
2010 р. 30822,5 млн. грн.

У процесі діяльності підприємницьких структур
необхідні вкладення капітальних інвестицій. Негатив-
ним моментом у 2010 р.  стало продовження тенденції
зменшення суми валових капітальних інвестицій. Так,
якщо у 2008 р. валові капітальні інвестиції склали
27301,4 млн. грн., у 2009 р. – 18784,8 млн. грн., то в
2010 р. цей показник становив 16919,2 млн. грн.

Основна частина валових капітальних інвестицій
(95,2%), як і в минулі роки, спрямована в матеріальні
активи. З них 48,5% використовувалось на придбан-
ня нових основних засобів та інших необоротних ма-
теріальних активів, 46,3% – на будівництво (включа-
ючи поліпшення будівель та споруд тощо) та 5,2% –
на придбання раніше існуючих основних засобів.

Найбільші вкладення здійснили промислові
підприємства – 58,4% від загальних валових капіталь-
них інвестицій. Частка валових капітальних інвестицій
підприємств транспорту та зв’язку склала 13%, під-
приємств, які діяли в сфері операцій з нерухомим май-
ном, оренди та надання послуг підприємцям, – 8,5%,
підприємств торгівлі, ремонту автомобілів, побутових
виробів та предметів особистого вжитку – 5,5%.
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У 2010 р. сума витрат на технологічні інновації
зменшилася на 204,4 млн. грн. та склала 582,6 млн. грн.
На діяльність у сфері інформатизації було витрачено
465,9 млн. грн. (у 2008 р. – 350,2 млн. грн., у 2009 р. –
285,2 млн. грн.), у тому числі 50,2% цієї суми – на
оплату послуг сторонніх підприємств у сфері інформа-
тизації, 30,3% – на обчислювальну техніку, 19,5% – на
програмне забезпечення.

Аналіз діяльності підприємницьких структур
області  в 2010 р. дозволяє простежити таке:

– три чверті  підприємств розташовані на
території п’ятьох великих промислових міст області:
Донецька, Маріуполя, Макіївки, Краматорська, Гор-
лівки;

– кількість працівників та сума валових капіталь-
них інвестицій у сфері підприємницької діяльності
мають негативну тенденцію до зменшення;

– підприємства області забезпечують робочими
місцями лише 34,3% усього населення області праце-
здатного віку;

– продовжується позитивна тенденція зростання
середньомісячної заробітної плати;

– спостерігалося зростання обсягу реалізованої
продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

– у структурі обсягу реалізації найбільш вагоми-
ми видами економічної діяльності були промисловість
та торгівля (включаючи ремонт автомобілів, побуто-
вих виробів та предметів особистого вжитку);

– біля трьох чвертей загального обсягу реалізації
продукції, робіт та послуг склали два великі промис-
лові міста області – Донецьк та Маріуполь;

– операційні витрати з реалізації  не перевищува-
ли обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг), що
зумовило позитивний  фінансовий результат від зви-
чайної діяльності до оподаткування.

Проведений аналіз свідчить про те, що значна
кількість підприємств області негативно впливають на
результативність стану економіки Донецького регіону.
Проблеми, що накопичилися раніше, усе більше впли-
вають на розвиток економіки в ринкових умовах, їхній
вплив змінюється й ускладнюється в процесі підприєм-
ницької діяльності.

Дослідження фахівців у галузі управління еко-
номічними системами доводять, що в розвинутих дер-
жавах світу діють удосконалені системи управління,
що містять у своїй структурі службу контролінгу, яка
відіграє  роль мозкового центру підприємства.

Розглядаючи контролінг, зазначаємо, що ця сис-
тема, орієнтована на управління розвитком  об’єкта в
майбутньому. Здійснюючи спостереження за
внутрішнім, економічним механізмом конкретного
підприємства і розробляючи шляхи досягнення його
мети, контролює протікання всіх процесів і направляє

діяльність різних служб і підрозділів на досягнення
оперативних і стратегічних цілей.

При цьому служба контролінгу зобов’язана
забезпечувати [9]:

– взаємозв’язок контролінгу практично з усіма
основними функціями управління;

– організацію і функціонування на підприємстві
центрів витрат, виторгу, інвестицій і прибутку;

– постійне проведення аналізу витрат на вироб-
ництво;

– контроль витрат підприємства як основного
об’єкту управління в системі контролінгу;

– впровадження управлінського обліку на під-
приємстві;

– на підставі результатів контролінгу розробку
пропозицій і підготовку управлінських рішень, націле-
них на поліпшення підприємницької діяльності.

Для успішного функціонування системи контро-
лінгу на підприємствах, що здійснюють підприємни-
цьку діяльність, необхідно організувати інтегровану
інформаційну систему.

Фіксуючи інформацію про діяльність підприєм-
ства, система зможе аналізувати відхилення фак-
тичних показників діяльності від цільових значень,
виділяти окремі відомості, що сигналізують керів-
ництву підприємницьких структур про можливі
ризики і шанси, які загрожують із зовнішнього чи
внутрішнього середовища. Це дозволить постійно
тримати під контролем діяльність підприємницьких
структур, забезпечуючи управління на всіх етапах
організації і функціонування підприємницької діяль-
ності.

Упровадження таких систем на підприємствах
дозволить на етапах збиткової діяльності приймати
визначені рішення по попередженню таких ситуацій
на рівні органів державного управління, тому що збит-
кова діяльність підприємств збиткує і державу в ціло-
му, а функціонування збиткових підприємств в умо-
вах ринкової економіки неможливо.

Проведений аналіз стану розвитку підприєм-
ництва в області дозволив подати рекомендації з
побудови контролінгової системи управління на
підприємствах для  підвищення ефективності
управління підприємницькими структурами в склад-
них умовах нестабільності зовнішнього середови-
ща підприємства.

Для ефективного вирішення цієї проблеми необ-
хідне проведення подальших досліджень по обґрун-
туванню структури служб контролінгу та організаційно-
методичних особливостей їх створення в підприєм-
ницьких структурах різних організаційно-правових
форм і форм власності, особливо в корпоративних
структурах.
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Авторами проведено дослідження особливостей
розвитку підприємницьких структур області. Проана-
лізовано основні показники, що характеризують
діяльність підприємств. Одержані аналітичні показни-
ки свідчать, що в регіоні ще не налагоджено дієву
підтримку їх діяльності.

Запропоновано рекомендації з упровадження
системи контролінгу для ефективності управління, що
сприятимуть управлінню підприємствами.

Ключові слова: підприємництво, показники роз-
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ва Г. В. Контроллинговое управление развитием
предпринимательских структур – основа устой-
чивого  развития Донецкого региона

Авторами проведены исследования особеннос-
тей развития предпринимательских структур области.
Проанализированы основные показатели, которые опи-
сывают деятельность предприятий. Полученные ана-
литические показатели свидетельствуют о том, что в
регионе еще не налажено действующей поддержки их
деятельности.

Предложенные рекомендации по внедрению сис-
темы контроллигна  для эффективности управления бу-
дут оказывать содействие управлению предприятиями.
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Успішна діяльність підприємств в умовах ринку
багато в чому залежить від їх здатності до інновацій-
ного розвитку. Формування й вибір стратегічних на-
прямків інноваційної діяльності базується на результа-
тах всебічної оцінки і середовища, в якому працює
підприємство, і визначенні внутрішніх інноваційних
можливостей підприємства, які характеризуються
станом і рівнем використання інноваційного потенціа-
лу. При цьому інноваційні можливості підприємств
істотно різняться в залежності від конкретних особли-
востей підприємства, його галузевої приналежності й
стратегічної спрямованості [1].

Одним із найважливіших показників інновацій-
ної активності є кількість підприємств, що займаю-
ться інноваційною діяльністю. Він дозволяє характе-
ризувати ситуацію в Луганській області, стан економ-
іки, дослідити темпи технологічної перебудови окре-
мих виробництв.

Мета статті – оцінити перспективи розвитку наяв-
ного потенціалу та проаналізувати динаміку інновацій-
ного потенціалу Луганської області за останні шість років.

Інтерес до аналізу стану інноваційної діяльності
зростає і є необхідним під час формування інновацій-
ної політики. Інформаційною базою в цьому аналізі
виступає галузь статистики – статистика інновацій, яка
повинна відобразити процеси створення, упроваджен-
ня і розповсюдження нових або удосконалених про-
дуктів, послуг та технологічних процесів. Результати
аналізу базуються на офіційних даних Державного
комітету статистики України та Головного управління
статистики у Луганській області [2].

Під інноваційною діяльністю розуміють діяльність,
що спрямована на використання та комерціалізацію
результатів наукових досліджень та розробок і зумов-
лює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів
і послуг, тобто у випадку промислового підприємства –
це діяльність, пов’язана з розробкою і впроваджен-
ням технологічно нових продуктів та процесів, а та-
кож з технологічним вдосконаленням в продуктах і
процесах [3].

Динаміка інноваційної діяльності підприємств
області за останні п’ять років наведена у табл. 1.

Бачимо, що в Луганській області у 2010 р.
інноваційною діяльністю у промисловості займалися
59 підприємств, або 11,2% загальної їх кількості (у
2009 р. – відповідно 54 підприємства, або 9,9%). За
видами промислової діяльності більш активно здійсню-
вали інновації підприємства металургійного виробни-
цтва та виробництва готових металевих виробів, з
виробництва харчових продуктів, напоїв, хімічної та
нафтохімічної промисловості, машинобудування (11 –
22%), менш активно – з виробництва та розподілення

електроенергії, газу та води, з добування паливно-енер-
гетичних корисних копалин, легкої промисловості, з
виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції
(6 – 9%). На підприємствах з виробництва коксу та
продуктів нафтоперероблення усі підприємства галузі
теж займалися інноваційною діяльністю. При цьому
зовсім не займалися інноваційною діяльністю підприєм-
ства з добування корисних копалин, крім паливно-
енергетичних, та з оброблення деревини та виробни-
цтва виробів з деревини, крім меблів, целюлозно-
паперового виробництва; видавничої діяльності.

На жаль, інновації поки ще не відіграють ту
важливу роль у подоланні економічної кризи, підви-
щенні конкурентоспроможності, що визначена у дер-
жавних програмах з переходу на інноваційний шлях
розвитку економіки.

Відповідно до затвердженої Наказом Держком-
стату України інструкції про порядок складання
статистичної звітності № 1-інновація „Обстеження
технологічних інновацій промислового підприємства”,
у статистиці виділяють такі напрями інноваційної діяль-
ності: внутрішні науково-дослідні розробки; придбання
науково-дослідних розробок; придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення; придбання
інших зовнішніх знань; навчання та підготовка персо-
налу; ринкове запровадження інновацій та інші.

Аналіз показників, що характеризують активність
підприємств за окремими напрямами інноваційної
діяльності, показав, що основним напрямом у
Луганській області залишається придбання та впро-
вадження машин, обладнання та програмного забез-
печення – 50,8% всіх інноваційно-активних
підприємств, наведено у табл. 2. Однак це пояснює-
ться тим, що економічна ситуація в країні не сприяє
довготривалим інвестиціям у результати наукових до-
сліджень, виникає необхідність саме найшвидшої
окупності вкладених коштів.

Придбання інших зовнішніх знань, навчання та
підготовка персоналу, ринкове запровадження інно-
вацій для підприємств, на жаль, не набули пріоритет-
ного характеру. Але раніше деяким напрямкам інно-
ваційної діяльності приділялося менше уваги. Так, у
2008 р. придбанням інших зовнішніх знань займалися
3,4% інноваційно-активних підприємств, але протягом
трьох років їх збільшилось до 6,8%. Також необхідно
приділяти значно більше уваги навчанню та підготовці
персоналу, ринковому запровадженню інновацій.
Кількість підприємств, які займаються цими напряма-
ми інноваційної діяльності, за останні три роки знизи-
лась до 5,1%.

У той же час у Луганській області наявний знач-
ний інноваційний потенціал, який може бути реалізо-
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Таблиця 1
Динаміка інноваційної діяльності промислових підприємств Луганської області [2]

Таблиця 2
Інноваційна активність промислових підприємств за напрямами проведених інновацій [2]

Рік  
Усього 2006 2007 2008 2009 2010 

Обстежено промислових підприємств 609 594 576 547 529 
Кількість підприємств, які займалися 
інноваційною діяльністю 

 
45 

 
67 

 
59 

 
54 

 
59 
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2008 р. 2009 р. 2010 р.  

Усього 

у відсотках до 
кількості 

підприємств, 
які займалися 
інноваційною 
діяльністю 

Усього 

у відсотках до 
кількості 

підприємств, 
які займалися 
інноваційною 
діяльністю 

Усього 

у відсотках до 
кількості 

підприємств, 
які займалися 
інноваційною 
діяльністю 

Кількість 
підприємств, 
які займалися 
інноваційною 
діяльністю 59 х 54 х 59 х 
із них за 
напрямами       
внутрішні 
науково-
дослідні 
розробки 10 16,9 10 18,5 10 16,9 
придбання 
науково-
дослідних 
розробок 9 15,3 6 11,1 8 13,6 
придбання 
машин, 
обладнання та 
програмного 
забезпечення 31 52,5 22 40,7 30 50,8 
придбання 
інших 
зовнішніх 
знань 2 3,4 2 3,7 4 6,8 
навчання та 
підготовка 
персоналу 10 16,9 4 7,4 3 5,1 
ринкове 
запровадження 
інновацій 7 11,9 х х 3 5,1 
інші  9 15,3 10 18,5 14 23,7 
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ваний за сприятливих умов. Розглянемо його за ок-
ремими складовими: науково-дослідний, інтелектуаль-
ний, кадровий, фінансовий, технологічний, ринковий.

Оцінку інноваційного потенціалу виконаємо та-
кими методами: розглянемо у динаміці, порівняємо з
кращими зразками на конкретному ринку, порівняє-
мо з кращими світовими зразками тощо. Оскільки
ставилося за мету оцінити перспективи розвитку на-
явного потенціалу, то проаналізуємо динаміку іннова-
ційного потенціалу за останні роки, за які є дані.

Науково-дослідна складова інноваційного потен-
ціалу промислових підприємств Луганської області
характеризує наявність певної кількості науково-до-
слідних робіт, достатньої для генерації нових знань,
здатність до проведення досліджень з метою перевірки
ідей інновацій і можливості застосування їх для ви-
робництва нової продукції, товарів.

Оцінка цієї складової укрупнено виконана шля-
хом порівняння кількості підприємств-інноваторів, які
виконували дослідження і конструкторські розробки,
а також розробляли нові технології виробництва про-
дукції (табл. 3).

У 2010 р. науковими організаціями було виконано
1735 робіт. Частка робіт, спрямованих на створення
нових видів техніки, становила 5,8% загальної кількості
виконаних протягом року робіт, нових технологій –
14,9%, нових видів матеріалів – 0,4%, методів, теорій –
4,0%, сортів рослин та порід тварин – 0,5%.

Під час виконання кожної третьої розробки зі ство-
рення нових видів техніки використовано технічні рішен-
ня на рівні винаходу. Кількість розробок, у яких вико-
ристано принципово нові технічні рішення, зменшилась
у порівнянні з 2009 р. на 38,3%. З розроблених нових
технологій – 97,3% ресурсозберігаючі. Це свідчить про
те, що підприємства не проводять прикладні дослі-
дження, орієнтовані на потреби сьогодення.

Інтелектуальна складова визначає можливості
генерування та сприйняття ідей і задумів новацій і до-
ведення їх до рівня нових технологій, конструкцій,
організаційних та управлінських рішень. В організа-
ціях, які виконували дослідження та розробки, у
2010 р. працювало 2,0 тис. осіб персоналу основної
діяльності – 1,4% від загальної чисельності виконавців
наукових та науково-технічних робіт по Україні. У ціло-
му їх чисельність зменшилась у порівнянні з минулим
роком на 5,0%. Чисельність безпосередніх виконавців
наукових та науково-технічних робіт (дослідників,
техніків) теж зменшилась на 2,6% і склала 1,2 тис.
осіб. Питома вага спеціалістів вищої кваліфікації (док-
торів та кандидатів наук) у загальній чисельності пра-
цівників основної діяльності склала 5,8%. Зміни за
період з 2005 р. по 2010 р. показників, що характери-
зують інтелектуальну складову інноваційного потен-
ціалу, наведено у табл. 4.

Аналіз цієї таблиці показує, що відбувається по-
стійне зменшення чисельності осіб, що активно займа-
ються розробкою винаходів, промислових зразків і
раціоналізаторських пропозицій, не зростає й кількість
виконаних ними розробок [2]. Це свідчить про змен-

шення інтелектуальної складової інноваційного потен-
ціалу. Томущо бюджетне фінансування науково-тех-
нічної сфери неухильно зменшується, залишається
низьким рівень впровадження у виробництво резуль-
татів досліджень та розробок, наука поступово пере-
стає бути суспільно визнаною пріоритетною діяльністю
держави. Відбувається незворотна втрата інтелектуаль-
ного потенціалу.

Кадрова складова характеризує здатність персо-
налу підприємства застосовувати нові технології, реа-
лізовувати нові організаційні й управлінські рішення,
виробити нові товари. Аналіз табл. 4 свідчить, що відбу-
вається поступове зменшення чисельності працівників
науково-дослідних організацій: 2008 р. – 2516 осіб,
2009 р. – 2121 осіб, 2010 р. – 2014 осіб. Однак кількість
осіб, які мають вчений ступінь кандидата чи доктора
наук, збільшується. При цьому вік близько половини
докторів і близько чверті кандидатів наук перевищує
60 років. Переважна більшість фахівців мають технічну
освіту. Відбувається певне зростання частки фахівців із
фізико-математичних наук [2].

Фінансова складова характеризує фінансове за-
безпечення інноваційної діяльності підприємств. Серед
основних показників, що характеризують інновацій-
ну діяльність, важливе місце займають витрати на інно-
вації. За даними обласного управління статистики
Луганської області, обсяг інноваційних витрат на інно-
вації у 2010 р. становив 243,1 млн. грн. (у 2009 р. –
111,1 млн. грн.), з яких 80,9% профінансовано за ра-
хунок власних коштів. У загальному обсязі витрат
35,7% складають витрати виробників коксу та про-
дуктів нафтоперероблення, майже третину – під-
приємств з добування паливно-енергетичних корис-
них копалин.

Аналіз структури витрат за напрямами іннова-
ційної діяльності показав, що основна увага при-
діляється фінансуванню безпосередньо процесів упро-
вадження нововведень, здатних у відносно короткий
термін забезпечити окупність вкладених коштів. Так,
основні витрати зосереджено на придбання та впро-
вадження машин, обладнання та установок (49,2% у
загальному обсязі витрат).

За останні роки чітко простежується тенденція
збільшення частки витрат на придбання нових техно-
логій, з 0,1% у загальному обсязі в 2008 р. до 20,4%
в 2010 р. [2]. Але зменшилась частка витрат на прид-
бання права власності на винаходи, корисні моделі,
ліцензії, це свідчить про скорочення інноваційних роз-
робок у промисловості, недостатній рівень новизни та
конкурентоздатності інноваційної продукції.

Проведення ефективної інноваційної діяльності
вимагає значних фінансових вкладень. У більшості
країн світу основними джерелами інноваційної діяль-
ності є бюджетні кошти, що лімітуються у законодав-
чому порядку.

Особливості кількісних та якісних характеристик
інноваційних витрат вітчизняної економіки багато в чому
визначаються умовами фінансування інновацій, що сфор-
мувалися в Україні. Головним його джерелом протягом
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останніх років залишаються власні кошти підприємств,
на частку яких припадає майже 80,9% загального
обсягу витрат на інновації, хоча порівняно з 2005 р.
(93,1%) вона зменшилась. Розподіл обсягів фінансуван-
ня інноваційної діяльності у промисловості Луганської
області наведено нижче у табл. 5.

Галузевий розподіл бюджетних асигнувань на
інновації є нерівномірним, більшість їх зосереджено в
добувній промисловості. За їх рахунок у 2010 р.
також профінансовано інновації, що здійснювались
підприємствами харчової та легкої промисловості,
машинобудування, металургії та оброблення металу, а
також цими підприємствами, що займалися виробни-
цтвом та розподілом електроенергії, газу та води.
У той же час частина галузей взагалі не отримала будь-
яких бюджетних коштів.

Такий стан фінансування відображається на резуль-
тативності інноваційної діяльності в промисловості, і як
видно з аналізу, залишається на дуже низькому рівні.

Технологічна складова інноваційного потенціалу
характеризує здатність промислових підприємств опе-
ративно перебудовуватися, переорієнтовувати виробничі
потужності й налагоджувати економічно ефективне ви-
робництво нових продуктів, які відповідають запитам
споживачів. У першому наближенні цю складову може
охарактеризувати частка промислових підприємств, які
впроваджували інновації. Стан упровадження прогре-
сивних технологічних процесів та освоєння виробни-
цтва інноваційних видів продукції на промислових
підприємствах  ми бачимо на рис. 1, 2.

Кількість впроваджених видів нової чи значно
удосконаленої продукції склала 39 найменувань (у
2009 р. – 31 найменування). Майже половину всіх

найменувань інноваційних видів продукції впровади-
ли підприємства машинобудування, 20,5% – підприєм-
ства з виробництва харчових продуктів, напоїв,
15,4% – хімічної і нафтохімічної промисловості. Серед
регіонів 46,2% усіх найменувань інноваційних видів
продукції належить підприємствам міста Луганська.
Кількість промислових підприємств, що впроваджу-
вали інноваційні процеси, у порівнянні з 2009 р.
збільшилася в 1,7 рази, а кількість впроваджених тех-
нологічних процесів – у 2,1 рази. У 2010 р. впрова-
джено 29 технологічних процесів, з яких 9 маловідход-
них, ресурсоберігаючих (у 2009 р. – 14 та 5 відповідно).

Ринок передових технологій та науково-техніч-
них досягнень, пов’язаний з торгівлею об’єктами інте-
лектуальної власності – ліцензіями на використання
об’єктів інтелектуальної власності, винаходами, про-
мисловими зразками, корисними моделями, угодами
на придбання технологій, має дуже низький вплив на
розвиток інноваційної діяльності в Луганській області,
та в Україні в цілому, що негативно відображається на
конкурентноздатності продукції та розвитку економі-
ки в цілому.

Ринкова складова інноваційного потенціалу
відображає ступінь відповідності внутрішніх умов роз-
витку підприємств зовнішнім, які генеруються ринко-
вим середовищем. На досягнення такої відповідності
(маркетингові дослідження з метою пошуку шляхів
розвитку існуючих і пошуку нових ринків збуту, про-
сування продукції на ринок тощо) промисловими
підприємствами Луганської області було витрачено: у
2009 р. – 20889,9 тис. грн., а у 2010 р. ці витрати
збільшились та складали 59905,9 тис. грн. [2]. Ці ро-
боти виконували насамперед великі підприємства.

Таблиця 3
Кількість виконаних нових розробок [2]

Таблиця 4
Чисельність працівників наукових організацій за категоріями персоналу, осіб [2]

   2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 

Працівники основної діяльності 3315 2914 2827 2516 2121 2014 
дослідники 1402 1208 1200 1182 1016 979 
техніки 495 476 412 325 197 203 
допоміжний персонал 637 493 494 565 497 470 
інші 781 737 721 444 411 362 
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Таблиця 5
Розподіл обсягів фінансування інноваційної діяльності [2]

   * – інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.
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Рис. 1. Впровадження прогресивних технологічних процесів
на промислових підприємствах, одиниць
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 Рис. 2. Освоєння виробництва інноваційних видів продукції

на промислових підприємствах, найменувань
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інші джерела 64,0 108,4 – 4558,0 – – 
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Підбиваючи підсумки, відзначимо, що науково-
дослідний потенціал інноваційного розвитку під-
приємств Луганської області зменшується, під-
приємства не проводять прикладні дослідження, а роз-
робки, які виконуються науково-дослідними і конструк-
торськими підрозділами промислових підприємств,
мають досить низький рівень. Неоднозначною є оцінка
інтелектуального потенціалу, спостерігається постійне
зменшення загальної чисельності осіб, які займаються
інноваційними розробками, однак кількість розробок
практично не змінюється; відбувається незначне, але
постійне зменшення чисельності фахівців, що займа-
ються науково-дослідною діяльністю, а також їх фізич-
не старіння (особливо фахівців вищої кваліфікації), що
свідчить про певні проблеми з кадровою складовою
інноваційного потенціалу. Технологічна складова про-
тягом останніх років залишається приблизно на одно-
му рівні. Щодо фінансової складової, то основною
проблемою є залучення коштів вітчизняних та інозем-
них інвесторів, оскільки фінансування інноваційних
розробок здійснюється в основному за рахунок влас-
них коштів підприємств, частина яких є непропорцій-
но великою і весь час зростає. Великі промислові
підприємства області намагаються реалізувати і роз-
винути наявний ринковий потенціал інноваційного роз-
витку, але обсяг коштів, які вони витрачають, є явно
недостатнім, а малі й середні підприємства цією діяль-
ністю практично не займаються.

Отже, промислові підприємства Луганської
області зберігають значний потенціал для розвитку на
основі інновацій, однак питанням мотивації інновацій-
ної діяльності й фінансування інноваційних розробок
потрібно приділяти більшу увагу і на регіональному,
і на державному рівнях, особливо розробці ефектив-
них механізмів довгострокового кредитування під-
приємств-новаторів. Незважаючи на загалом незначні
масштаби інноваційної діяльності, зауважимо, що саме
інновації дали змогу підприємствам збільшити випуск
продукції і розширити свої ринки збуту. Це підтвер-
джує доцільність підтримки таких підприємств. При
цьому для встановлення пріоритетності підтримки не-
обхідно проводити оцінку інноваційного потенціалу
підприємств. І перевагу вперше чергу необхідно відда-
вати тим підприємствам, які мають більший потенціал
і зможуть його реалізувати повніше і в коротші терміни.
Для цього треба розробити формалізовану методику
оцінки інноваційного потенціалу, у тому числі визна-
чити оціночні критерії і порядок прийняття рішень на
їх основі. Результати такої оцінки можуть бути вико-
ристані підприємствами для самоаналізу та при об-
ґрунтуванні заходів, спрямованих на регіональну і дер-
жавну підтримку підприємств-новаторів [4].
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Жучок Т. М. Аналіз розвитку інноваційного
потенціалу промислових підприємств у Луган-
ській області

У статті на базі статистичних матеріалів здійснено
аналіз інноваційного потенціалу промислових під-
приємств Луганської області за такими його складо-
вими, як: науково-дослідна, кадрова, фінансова, тех-
нологічна, інтелектуальна та ринкова. Розглянуто
динаміку за останні шість років та подано оцінку
перспектив розвитку інноваційного потенціалу під-
приємств Луганської області, зроблено пропозиції
щодо удосконалення цього процесу.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність,
інноваційний потенціал, промислові підприємства.

Жучок Т. Н. Анализ развития инновацион-
ного потенциала промышленных предприятий в
Луганской области

В статье на базе статистических данных прово-
дится анализ инновационного потенциала промышлен-
ных предприятий Луганской области за следующими
составляющими: научно-исследовательская, кадровая,
финансовая, технологическая, интеллектуальная и
рыночная. Рассмотрена динамика за последние шесть
лет и дана оценка перспектив развития инновацион-
ного потенциала предприятий Луганской области, сде-
ланы некоторые предложения по усовершенствованию
этого процесса.

Ключевые слова: инновация, инновационная дея-
тельность, инновационный потенциал, промышленные
предприятия.

Zhuchok T. M. An analysis and an estimation of
prospects of development of an innovative potential
of industrial enterprises of the Luhansk region

In the article on a base of statistical information’s
we give the analysis of an innovative potential of industrial
enterprises of the Luhansk region on the following
constituents as scientific, skilled, financial, technological,
intellectual and marketing. We consider the dynamics for
the last six years and define the estimation of prospects
of development of an innovative potential of enterprises
of the Luhansk region. In addition, we give some
suggestions for the improvement of this process.

Key words: innovation, innovative activity, innovative
potential, industrial enterprises.
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ  ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

З РОЗШИРЕНОГО ВІДТВОРЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Подальший розвиток економіки Україні вимагає

ефективної інвестиційної політики, створення сприят-
ливого інвестиційного клімату. Докорінно повинна
змінитися діяльність інвесторів в умовах ринкового
розподілу створюваного національного багатства.

У першу чергу, ринкові перетворення повинні
відбутися в інвестиційній сфері, що відіграє ключову
роль в економіці. Комплекс галузей і виробництв, що
утворюють інвестиційну сферу, покликаний у найко-
ротший термін забезпечити стабілізацію економіки й
розширене відтворення. Істотно на інтенсифікацію
відтворювального процесу повинен вплинути інвес-
тиційний ринок, що в Україні тільки формується.

Ефективність роботи підприємств значною мірою
визначається масштабами інноваційної діяльності,
успішне здійснення якої дає можливість підвищення
продуктивності праці, збільшення обсягів виробни-
цтва, забезпечення економічного росту, а також сприяє
створенню додаткових робочих місць.

Методичним положенням щодо оцінки ефектив-
ності реалізації інвестиційних проектів на вугледобув-
них підприємствах присвячено багато робіт видатних
учених-економістів. Серед основних із них назвемо
роботи О. Алимова [1]. О. Амоші [2], В. Саллі [3]. Ці
та інші праці створили теоретичну базу інвестиційної
діяльності вугледобувного підприємства. Але практич-
на складова визначення доцільності реалізації проектів
з відтворення виробничої потужності шахти залишає-
ться відкритою й дотепер.

У роботі [4] справедливо зазначено, що стан та
низька ефективність використання діючого виробни-
чого потенціалу свідчать про необхідність здійснення
комплексу заходів для підвищення технічного рівня,
в першу чергу, виробничого апарата. Ці міри повинні
носити рішучий і активний характер і здійснюватися
негайно на основі економічного державного регулю-
вання. Надія на те, що перехід на ринкові відносини
всіх сфер народного господарства автоматично вирі-
шить проблеми технічного розвитку виробничого по-
тенціалу, є оманою. В роботі [5] наголошується, що
пасивне чекання „економічного чуда” приведе до оста-
точного старіння виробничих основних фондів і по-
дальшому спаду виробництва.  Єдиний вихід з поло-
ження, що створилося – по можливості швидше зу-

пинити спад виробництва, закласти передумови поліп-
шення інвестиційного клімату і створити умови для
наступного підйому економіки.

Особливо складна проблема забезпечення ефек-
тивної  інвестиційної діяльності  низькорентабельних  і
збиткових  вуглевидобувних підприємств, що бідують
за державної  підтримки в інвестиційних, а останні верб
операційних витратах. Таким чином, тема статті є
досить актуальною, вона має стратегічне значення
для виходу економіки України з кризи й подальшого
зростання.

Метою статті є розробка й планування реалізації
інвестиційної стратегії вуглевидобувного підприємства.

У системі відтворювання, безвідносно до його
суспільної форми, інвестиціям належить найважливі-
ша роль в справі поновлення й збільшення виробни-
чих ресурсів, а, отже, і забезпеченні певних темпів
економічного зростання. Якщо представити суспіль-
не відтворювання як систему виробництва, розподі-
лу, обміну й споживання, то інвестиції, головним чи-
ном, торкаються першої ланки виробництва, і, можна
сказати, складають матеріальну основу його розвитку.

Економічна діяльність окремих суб’єктів, що
хазяюють, і країни в цілому значною мірою характе-
ризується обсягом і формами здійснюваних інвес-
тицій. Термін „інвестиції” походить від латинського сло-
ва „invest”, що означає „вкладати”. У найбільш ши-
рокому трактуванні інвестиції становлять собою вкла-
дення капіталу з метою наступного його збільшення.
При цьому приріст капіталу повинний бути достатнім
для того, щоб компенсувати інвесторові відмовлення
від використання наявних засобів на споживання в по-
точному періоді, винагородити його за ризик, відшко-
дувати втрати від інфляції в майбутньому періоді [6; 7].

Структурний підрозділ шахта „Росія” – підприєм-
ство по видобутку вугілля знаходиться у сфері управ-
ління Мінпаливоенерго України у складі державного
підприємства „Селидіввугілля”. Воно є типовим
підприємством сучасної галузі, яке потребує значних
державних дотацій, але має певні запаси корисних
копалин.  За умови реалізації інвестиційного проекту
з підготовки нової лави підприємство може стати
рентабельним. Проектна потужність шахти – 1,8 млн. т
рядового вугілля в рік. Теперішня виробнича потуж-
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ність – 700 тис. т.  Тому наведемо практичний при-
клад впровадження такого проекту.

Фінансово-економічна оцінка проекту розвитку
гірничих робіт з метою збільшення вуглевидобутку
полягає в наступному.  На підставі аналізу технічного
рівня шахти та потреб у розвитку гірничих робіт роз-
роблено план інвестиційної діяльності шахти.

План поточних і перспективних заходів щодо підви-
щення технічного рівня шахти наведено в табл. 1.

З метою відтворення виробничих запасів і
збільшенню вуглевидобутку за інвестиційним проек-
том пропонуємо ввести  нову лаву, а саме 1 південну
лаву пласта l1 північного ухилу і пропонуємо онов-
лення парку прохідницьких машин, а саме  впрова-
дження прохідницького комбайну 4ПП-2.

Науково-теоретичні положення, що були вико-
ристані підчас розробки бізнес-плану вводу 1 півден-
ної лави пласта l1 північного ухилу складалися з та-
ких основних структурних елементів:

1. Загальна характеристика виймальної дільниці 1
південної лави пласта l1 північного ухилу

2. Розробка плану організації гірничих робіт
2.1. Організація робіт у ремонтно-підготовчу зміну
2.2. Ведення ремонтних робіт на ділянці
2.3. Організація робіт у по підготовці нової лави
2.4. Планування чисельності робітників 1 півден-

ної лави пласта l1 північного ухилу
3. Кріплення та управління покрівлею
4. Розрахунок добового навантаження на

1 південну лаву північного ухилу пласта l1
5. Визначення витрат за період відпрацьовування

1 південної лави північного ухилу пласта l1
6. Упровадження прохідницького комбайну 4ПП-2
7. Фінансово-економічна оцінка проекту розвит-

ку гірничих робіт з метою збільшення вуглевидобутку.
Оцінка ефективності інвестицій у розширення

потужності підприємства повинна проходити відповід-
но до вимог фінансового й економічного аналізу. Так
як інвестування з фінансового й економічного по-
гляду є довгостроковим вкладенням економічних ре-

сурсів з метою створення й одержання чистого при-
бутку в майбутньому, при цьому головним аспектом
є перетворення фінансових ресурсів у продуктивні
активи.

Головним критерієм фінансового аналізу інвес-
тиційних проектів шахти є прибуток на вкладений
капітал. Але тому що промислове інвестування є не
тільки довгостроковим вкладенням економічних
ресурсів, але й перетворенням фінансових ресурсів у
продуктивні активи, прибуток на вкладений капітал є
не єдиним критерієм оцінки інвестицій.

В усьому світі як стандарт використовується кон-
цепція техніко-економічного обґрунтування інвестиц-
ійних проектів, розроблена ЮНІДО – Міжнародною
спеціалізованою організацією ООН з промислового
розвитку. Таку методику використовують які підчас
оцінцки інвестицій у нові підприємства, і підчас оцін-
ки інвестицій у розширення, оздоровлення, модерні-
зацію і перепрофілювання існуючих підприємств. Її
найбільш доцільно використовувати і підчас оцінки
ефективності інвестиційних проектів на вугледобувних
шахтах. У табл. 2 наведено вихідні дані, що характе-
ризують економічну ефективність роботи лави.

Основними ланками, за якими визначається
виробнича потужність шахти, є: фронт гірничих робіт,
підземний транспорт, підйом, технологічний комплекс
на поверхні, вентиляція.

За кожним з наведених факторів окремо визна-
чаються виробничі можливості або пропускні здат-
ності, причому виробнича потужність шахти відпові-
дає мінімальному значенню одного з факторів.

Виробничу потужність шахти „Росія” за укруп-
неною методикою станом на 1.01.2011р. представлено
в таблиці 3.

Отже, виробнича потужність шахти дорівнює
1411,8 тис.т/рік.

Планове завдання з виробництва й реалізації про-
дукції (Дпл) можна визначити із формул:

Дпл = ВПш * Квп       ,                                        (1)
де ВПш – виробнича потужність шахти за рік, тис.т;

Таблиця 1
Заходи щодо підвищення технічного рівня шахти

В. А. Кучер
 

Найменування заходів Термін 
реалізації 

Ефект від реалізації 

Введення в експлуатацію нової 
1 південної лави пласта l1 
північного ухилу  

2011 р. Підтримка виробничої потужності, 
ріст ефективності видобутку, 
збільшення продуктивності праці, 
зменшення штату 

Упровадження прохідницького 
комбайну 4ПП-2 

2011 р. Збільшення швидкості проведення 
гірських вироблень, зменшення 
затрат та штату 
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Квп – коефіцієнт використання виробничої потуж-
ності (0,8-0,85).

Отже,  плановий видобуток складе:
Дпл = 1411,8*0,84 = 1185,9 (тис.т/рік).
Таким чином, є сенс існуючий річний видобуток

підвищити до планового (на 25,74%). Тому необхід-
ним є розробка заходів, які б сприяли цьому підви-
щенню. Заходи щодо підвищення технічного рівня
шахти „Росія” було наведено в табл. 1.

Результати впливу цих заходів на чисельність

робітників підприємства та собівартість готової реалі-
зованої продукції – в табл. 4 та 5.

Вплив приведених заходів на інші техніко-еко-
номічні показники роботи шахти, основні показники
з вказівкою абсолютних та відносних відхилень зна-
чень показників за інвестиційним проектом від плано-
вих представлені в табл. 4.

У результаті розрахунків було визначено, що еконо-
мічний ефект (прибуток) по виймальній дільни-
ці за весь період підготовки й експлуатації складе

Таблиця 2
Вихідні відомості, що характеризують економічну ефективність роботи лави

Таблиця 3
Вихідні відомості, що характеризують економічну ефективність роботи лави

Фактор Пропускна здатність, 
тис.т/рік 

Фронт гірничих робіт 1464,7 
Підземний транспорт 1451,2 
Підйом 1436,3 
Технологічний комплекс на поверхні 1425 
Вентиляція 1411,8 

 

В. А. Кучер

Найменування показників Познач
ення 

Значення 
показників 

Плановане навантаження на очисній вибій Qсут 638 т/доб 
Промислові запаси вугілля Ппр 186 тис. т 
Термін відпрацьовування лави Туг 14 міс. 

Обсяг проведення підготовчих виробок  1120 м 
Витрати на проведення всіх підготовчих виробках Зп 3991 тис. грн 
Витрати на проведення монтажно-демонтажних 
робіт 

Зм-д 500 тис. грн 

Витрати в очисному вибої за весь період його 
експлуатації 

Иоч 3549 тис. т 

Капітальні витрати на придбання очисного 
устаткування й іншого дільничного устаткування 
(з ПДВ) 

 
К 
 

8497 тис. грн            
10196 тис. грн 

Нормативний термін служби устаткування Тоб 6 років 
Фактичні витрати на видобуток вугілля Зш 78694 тис. грн 
Фактичні сумарні витрати за всіма здобуваючими 
дільницям 

Здоб 18747,8 тис. 
грн 

Фактичні сумарні витрати за всіма підготовчими 
дільницями 

Зподг 10946 тис. грн 

Кількість очисних і підготовчих дільниць n 6 
Період, за який приймаються витрати  Тш 14 міс. 
Планована кількість робочих днів у році N 355 днів 
Проектована ціна 1т вугілля Ц 731,91 грн 
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Таблиця 4
Планування чисельності робітників підприємства (чоловік)

В. А. Кучер

Чисельність 
працівників за планом 

підприємства 

Чисельність 
працівників за 
інвестиційним 
проектом 

Види 
діяльності, 
групи 

персоналу, 
структурні 
підрозділи 

постійний 
штат 

змінний 
штат всього 

Фактори і 
заходи, що 
впливають 
на зміну 

чисельності
працівників 

Розрахунок 
зміни 

чисельності
праців- 
ників у 
плановом
у періоді 

Постій-
ний 
штат 

Змін-
ний 
штат 

всього 

Ділянка №1 126 132 258 126 126 252 
Ділянка №2 139 144 283 139 138 277 
Ділянка №3 146 160 306 

Впрова- 
дження 
комбайна 

-18 
146 154 300 

Ділянка №4    Введення 
нової лави +131 59 72 131 

Разом 
робітники 
основного 
виробництва 

411 436 847  +113 470 490 960 

РГВ 37 75 112   37 75 112 
Зв’язок 22 68 90   22 68 90 
ВШТ 38 72 110   38 72 110 
ЗМО 20 40 60   20 40 60 
УПС 46 88 134   46 88 134 
БВР 24 66 90   24 66 90 
ВТВ 21 69 90   21 69 90 
Технічна 
комісія 13 50 63   13 50 63 

РГШО 19 51 70   19 51 70 
Господарча 
ділянка 54 98 152   54 98 152 

ОТК 37 75 112   37 75 112 
Транспортний 
цех 46 86 132   46 86 132 

Охорона 
праці 27 48 75   27 48 75 

Інші 
робітники  78 210 288   78 210 288 

Разом 
робітники 
допоміжних 
підрозділів 

482 1096 1578   482 1096 1578 

ІТП 322  322   322  322 
Непромис- 
лова група 104 123 227   104 123 227 

Усього 
персонал 1319 1655 2974   1378 1709 3087 
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12188 тис. грн. Термін окупності вкладених інвестицій
складає 1 рік.  За методом ЮНІДО оцінено, що мож-
ливість фінансування проекту за рахунок позикових коштів
складе 1 рік. Такий метод заснований на використанні
поняття чистого сучасного значення вартості (Net Present
Value). Чиста дисконтирована вартість проекту показує
величину прибутку, отриманої від реалізації проекту, при-

ведену до дійсного моменту часу.  Очевидно, чиста ди-
сконтована вартість проекту склала 348372 грн., це більше
0, отже звідси свідчить, що проект потрібно прийняти.

Остаточне впровадження зазначених вище заходів
призвели до утримання на тому ж рівні річного режи-
му роботи шахти, середньомісячної зарплати одного
працівника ВПП та ціни 1 т вугілля, до зниження собі-

Таблиця 5
Планування собівартості готової реалізованої продукції

В. А. Кучер

Витрати за планом 
підприємства 

Планові витрати за 
інвестиційним проектом 

Елементи 
витрат Постій-

ні Змінні Усього 

Фактори і 
заходи, що 
впливають на 

зміну 
величини 
витрат 

Розра-
хунок 
зміни 
витрат у 
плано-
вому 
періоді 

Постій-
ні Змінні Усього 

1.Матеріа-
льні 
витрати: 

29872,7 36511,0 66383,7  +2301,4 29872,7 38812,4 68685,1 

У т.ч. 
матеріали 19417,2 23732,2 43149,4 

Введення 
нової лави  
Упроваджен-
ня комбайну 

+553,1                 
+1363,8 19417,2 25649,1 45066,3 

паливо 1941,7 2373,2 6638,4 Упроваджен-
ня комбайну +121,3 1941,7 2494,5 4436,2 

Електро-
енергія 388,3 474,6 13276,7 

Введення 
нової лави  
Упроваджен-
ня комбайну 

+263,2 388,3 737,8 1126,2 

Послуги 
виробни-
чого 
характеру 

8125,4 9931,0 3319,2 Упроваджен-
ня комбайну  8125,4 9931,0 18056,4 

2.Витрати 
на оплату 
праці 

8755,8 10701,5 19457,3 

Введення 
нової лави         
Упроваджен-
ня комбайну 

+1192,6                  
-163,9 8755,8 11730,2

1 20486,0 

3.Відраху-
вання на 
соціальні 
заходи 

2575,2 3147,5 5722,7 

Введення 
нової лави         
Упроваджен-
ня комбайну 

+417,5                   
-54,1 2575,2 3510,90 6086,1 

4.Аморти-
зація 6180,5 7554,0 13734,6 Упроваджен-

ня комбайну +204,6 6180,5 7758,60 13939,2 

5.Інші 4120,4 5036,0 9156,4   4120,4 5036,00 9156,4 

6.Всього 51504,6 62950,0 114454,
6   51504,6 66848,1 130211,8 
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вартості 1 т вугілля (на 9,53%) та до зростання всіх
інших техніко-економічних показників роботи шахти,
у тому числі обсягу виробництва в натуральному ви-
раженні (на 25,74%).

Висновки:
1. Через те що шахти є досить капіталомісткими

об’єктами залученню засобів недержавних інвесторів
у вугільну промисловість перешкоджає низька інвес-
тиційна привабливість об’єктів капіталовкладень, на-
самперед високий ступінь ризику утрати вкладень,
значний часовий лаг і важкопрогнозований рівень
віддачі капіталів.

2. Джерелом приросту капіталу і рушійним
мотивом здійснення інвестицій є одержуваний від
них прибуток. Орієнтація на недержавні капітали не
нова і може мати різну глибину реалізації.

3. З метою збільшення видобутку вугілля на шах-
тах необхідно впроваджувати інвестиційні проекти з
упровадження в експлуатацію нових виїмкових полів
і використовувати нові сучасні технології обладнання
забоїв.

4. Доцільність і можливість залучення у вугіль-
ну промисловість України недержавних інвестиційних
засобів не викликає сумнівів. Але реалізація такої полі-
тики вимагає розробки комплексу галузевих, регіо-
нальних і державних нормативно-методичних актів, що
формують середовище активізації діяльності приват-
них і корпоративних підприємців.
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Кучер В. А. Методичні основи оцінки ефек-
тивності інвестиційної діяльності з розширеного
відтворення потужності підприємства

Ринкові перетворення повинні відбутися в інвес-
тиційній сфері, що відіграє ключову роль в економіці.
Ефективність роботи підприємств значною мірою ви-
значають масштаби інвестицій, що надають можливість
підвищити продуктивність праці, збільшити обсяги ви-
робництва, забезпечити економічне зростання, а також
створити додаткові робочі місця.

Ключові слова: ринкові перетворення, інвестицій-
на політика, проект, обсяг виробництва, відтворюваль-
ний процес, шахта, прибуток, чиста поточна вартість,
ефективність.

Кучер В. А. Методические основы оценки эф-
фективности инвестиционной деятельности по
расширенному воспроизводству мощности пред-
приятия

Рыночные преобразования должны произойти в
инвестиционной сфере, которая играет ключевую роль
в экономике. Эффективность работы предприятий в
значительной мере определяется масштабами инвес-
тиций, которые открывают возможность повышения
производительности работы, увеличению объемов
производства, обеспечению экономического роста, а
также оказывают содействие созданию дополнитель-
ных рабочих мест.

Ключевые слова: рыночные преобразования, ин-
вестиционная политика, проект, объем производства,
воспроизведенный процесс, шахта, прибыль, чистая
текущая стоимость, эффективность.

Kucher V. A. Methodical bases of efficiency
estimation of investment activity on peproduction
of capacity enterprise

Market transformations must happen in an investment
sphere which acts key part in an economy. Efficiency of
work of enterprises to a great extent is determined by the
scales of investments, which open possibility of increase of
productivity of work, to the increase of production volumes,
providing of the economy growing, and also assistance to
creation of additional jobs is rendered.

Key words: market transformations, investment
policy, project, production volume, reproduced process,
mine, income, net present value, efficiency.
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Актуальність теми. Одним з джерел інформац-
ійного просування промислової території як конкурен-
тоспроможного бренду є розвиток промислового
туризму. Промисловий туризм, як важливе соціально-
економічне явище, перебуває у безпосередній залеж-
ності від економічного становища й загальної стратегії
розвитку регіону. Тому розвиток промислового туриз-
му і, як результат формування туристичного бренду,
доцільно розглядати на основі системного підходу.
Механізм створення бренду промислового регіону, його
складові елементи, особливості впровадження необ-
хідно дослідити на основі створення бренду Донецько-
го регіону, з метою формуван-ня позитивного іміджу
в світовому інформаційному просторі та  з метою по-
кращення його інвестиційної привабливості.

Метою даної роботи є розробка рекомендацій
щодо підвищення конкурентоспроможності Доне-
цького регіону шляхом розробки туристичного бренду
на основі розвитку промислового туризму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Особливості перспектив розвитку промислового ту-
ризму в Донецькій області досліджено вітчизняним
вченим В. Данильчуком [1].  Різні теоретичні та прак-
тичні аспекти дослідження брендинга широко пред-
ставлені в роботах зарубіжних і вітчизняних вчених.
Напрямок, пов’язаний з формуванням та розвитком
брендингу промислових територій, висвітлено в пра-
цях таких зарубіжних дослідників, як: Д. Аакер,
С. Антхольт, Т. Гед, М. Данн, С. Девіс [2 – 5]. Серед
вітчизняних вчених, які досліджували ці проблеми,
відзначимо таких, як О. Запорожець, О. Соскін,
В. Тарнавський, В. Терещук, Г. Шевченко, О. Шевчен-
ко [6 – 7].  Однак, не дивлячись на актуальність по-
дібного роду досліджень, не розроблено системний
підхід до розвитку промислового туризму шляхом роз-
робки туристичного бренду Донецького регіону.

Виклад основного матеріалу. Щоб країна стала
лідером у світі, кожний її регіон повинен прагнути до
того, щоб бути унікальним, причому визнання успіш-
ності навіть найменшого міста залежить від визнання
успіхів регіону та країни в цілому, і навпаки.

Саме на цьому тлі особливо гостро усвідом-
люється значущість туристичного брендингу регіонів.
Туристичний брендинг регіону невіддільний від про-
цесів підвищення його конкурентоспроможності, тому
що бренд за своєю природою є демонстрацією конку-

УДК [338.48:338.45](477.6)
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ
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рентних переваг і, відповідно, більшої вартості. Крім
того, бренд регіону є важливим елементом забезпе-
чення соціальної стабільності.

Для формування стратегії туристичного брен-
дингу окремого регіону необхідно:

1. Визначити основних споживачів туристично-
го бренду території, суб’єктів, які зацікавлені або мо-
жуть вплинути на його розвиток.

2. Органи місцевої влади повинні бути ініціато-
рами створення туристичного бренду регіону.

3. Фізичні та юридичні особи, які перебувають на
цій території, повинні бути залучені в процес брен-
дингу, розуміючи, що в регіоні, який володіє сильним
брендом, що всіма впізнається, престижніше і при-
ємніше жити/працювати.

Бренд територій не складається природним шля-
хом – він є продуктом спланованої та системної діяль-
ності з формування і просування бренду, що передба-
чає існування певного механізму, який концентрує у
собі ряд взаємозалежних елементів, задіяних у цьому
процесі. Запуск, тобто ефективна реалізація цих еле-
ментів, означає брендинг регіону.

Стратегія туристичного брендингу регіону в
найбільш загальному вигляді – це ефективне викори-
стання конкурентних переваг цієї території для життя,
бізнесу, довгострокового перебування.

Основними конкурентними перевагами регіону
можуть бути:

– обсяг ринку й величина платоспроможного
попиту,

– розвиненість інфраструктури,
– культурний і оздоровчий потенціали території,
– багаті сировинні ресурси,
– різні характеристики робочої сили (наприклад,

фахівці певного профілю, рівень кваліфікації, деше-
визна робочої сили) та ін. [5].

Такими конкурентними перевагами володіє
Донецький регіон, для якого доцільно сформувати
туристичний бренд шляхом розвитку промислового
туризму. Під час формуванні позитивного іміджу, а в
подальшому й туристичного бренду Донецького ре-
гіону необхідний системний підхід, при якому визна-
чальною є роль не лише місцевої влади, основне за-
вдання якої полягає у виконанні інформаційно – кому-
нікаційної функції територіального маркетингу, а й
зростаючій ролі громадських організацій та бізнесу.

В. Г. Кулєш



38
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012

Забезпечення високих індексів конкурентної іден-
тичності Донецького регіону передбачає активну та
тісну співпрацю місцевої влади, представників гро-
мадянського суспільства та бізнесу.

З одного боку, саме місцева влада є найбільш
компетентною в  справах та проблемах регіону, з іншо-
го – залучення місцевих громад, громадських органі-
зацій забезпечує можливість адекватного врахування
інтересів регіональних спільнот, ефективного викори-
стання внутрішнього потенціалу регіону, включно з
місцевими ініціативами.

Для забезпечення конкурентоспроможності
Донецького регіону необхідно залучати в органи міс-
цевої влади професійно підготовлених людей, сфор-
мувати відповідний рекреаційний потенціал, належну
інфраструктуру підтримки підприємництва і надхо-
дження інвестицій (і загальноукраїнських, так і закор-
донних), відповідне освітнє та інформаційне середо-
вище [6].

На соціально-економічне становище такого інду-
стріального регіону як Донецька область впливає,
насамперед, ситуація в промисловості. На неї припа-
дає майже половина валової доданої вартості області
та п’ята частина загальнодержавного обсягу реалі-
зованої промислової продукції. У 2010 р. область за-
безпечила кожну другу тонну виробленого в Україні
коксу, 48% чавуну, по 47% сталі та готового прока-
ту чорних металів, 45% готового вугілля, 23% мета-
левих труб, 21% сірчаної кислоти, сьому частину
електроенергії, стільки ж цементу, 67% видобутку хар-

чової солі, майже весь випуск побутових холодиль-
ників [7].

Таким чином, Донецький регіон можна позиціо-
нувати як джерело промислового туризму в Україні.
Донецький регіон володіє високим промисловим,
інвестиційним, кадровим, науковим й інноваційним
потенціалом, з розвинутою  інфраструктурою ведення
сучасного бізнесу. Найбільша кількість об’єктів про-
мислового туризму зосереджено в Донбасі.

Розробляючи проект створення бренду Доне-
цького регіону, необхідно дотримуватися п’яти по-
слідовних етапів (рис. 1).

На першому етапі розробки проекту створення брен-
ду Донецького регіону  необхідно розробити концепцію,
в якій оцінити вихідні умови для створення бренду та
визначитися з метою та очікуваними результатами про-
екту. Стратегічними цілями створення бренду Донецько-
го регіону можна вважати покращення інвестиційного
клімату та залучення капіталу. Крім цього, можна виді-
лити специфічні цілі, а саме: розвиток промислового ту-
ризму, розвиток інфраструктури та підвищення турис-
тичної привабливості регіону. У результаті реалізації
цього проекту очікується збільшення прямого інозем-
ного інвестування, збільшення в’їздного туристичного
потоку та покращення якості життя населення.

На другому етапі необхідно провести SWOT-
аналіз привабливості Донецького регіону (табл. 1) та
оцінити цільові ринки. Ця діяльність передбачає здій-
снення аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів та мож-
ливостей регіону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз потенціалу бренду Донецького 
регіону та цільового ринку 

Розробка концепції бренду Донецького 
регіону для розвитку промислового туризму 

Розробка платформи бренду Донецького 
регіону для розвитку промислового туризму 

Розробка бренду Донецького регіону 

Маркетинговий план просування бренду 
Донецького регіону 

I етап 

II етап 

III етап 

IV етап 

V етап 

Рис. 1. Етапи процесу розробки бренду Донецького регіону

В. Г. Кулєш
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Третій етап полягає у розробці платформи та
диференціації бренду.

Бренд-платформа – це головний документ, який
розгорнуто висловлює  позиціонування бренду та ви-
черпно описує філософію бренду, особливості брен-
ду, характер бренду, архітектуру бренду [8].

Донецький регіон перспективний з промислово-
го та туристичного погляду. Володіє унікальним кліма-
тичним, екологічним, природним та ресурсним потен-
ціалом, який на сьогоднішній день розкритий не пов-
ною мірою. Це може зацікавити інвесторів та туристів,
але розвиток цієї зацікавленості можливий тільки
завдяки цілеспрямованій чіткій політиці органів регіо-
нальної влади. Так, стабільність, динамічність, су-
часність, орієнтованість на клієнта, екологічність –
основні емоційні цінності бренду „Донецький регіон”.

На четвертому етапі створення туристичного
бренду Донецького регіону необхідно здійснити креа-
тивний опис бренду, запропонувати слоган, предста-
вити візуальний образ та розробити логотип.

На п’ятому етапі створення туристичного брен-
ду Донецького регіону варто розробити маркетинго-
вий план просування бренду, який передбачає розробку

механізму туристичного бренду та визначення струк-
тури проекту (рис. 2).

Такий механізм демонструє один з підходів роз-
витку промислового туризму як фактору туристич-
ного бренду Донецького регіону.

Створення місцевих туристичних брендів та по-
дальше управління ними може стати чи не найважли-
вішим інструментом місцевих виконавчих та представ-
ницьких органів у забезпеченні послідовного та ста-
лого соціально-економічного розвитку промислового
регіону.

Як ми бачимо з механізму, до розробки та фор-
мування туристичного бренду Донецького регіону
повинні бути задіяні представники бізнесу, Донецька
облдержадміністрація та контактні аудиторії. Очолю-
вати середовище проекту промислового туризму по-
винен керівник, якому допомагатимуть  керівники сек-
торів з питань туризму та курортів, культурно-дозвіл-
лєвої діяльності, з планово-економічної діяльності,
питань міського дизайну та реклами, керівник Управ-
ління промисловості та розвитку інфраструктури та
Управління регіонального розвитку, залучення інвес-
тицій і зовнішньоекономічних відносин. Крім того, до

Таблиця 1
SWOT-аналіз привабливості Донецького регіону (скорочений варіант)

В. Г. Кулєш

Сильні позиції Слабкі позиції 
Вигідне географічне розташування, що є 

сприятливою передумовою для розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Наявність унікального природно-ресурсного 
потенціалу. 

Високий рівень забезпеченості туристично-
рекреаційними ресурсами. 

Наявність висококваліфікованого трудового 
потенціалу з доволі високою культурою і 
традиціями праці. 

Активізація економічних процесів в регіоні. 
Інвестиційна привабливість. 
Лояльність населення до різних етносів 

і національностей, гостинність. 

Порушення в природних 
екосистемах. 

Забруднення навколишнього 
середовища та екологічний ризик. 

Відсутність цілеспрямованої 
інформаційної політики для 
туристів. 

Підвищена кримінагенна 
обстановка в регіоні. 

 

Можливості Загрози 
Інноваційно-інвестиційна підтримка. 
Перспективи розвитку промислового туризму. 
Поширення  рекреаційно-туристичних послуг 

на міжнародний ринок. 
Зростання кількості робочих місць внаслідок 

перенесення в регіон виробничих потужностей 
виробничих компаній. 

Реалізація регіональних програм розвитку. 
Участь у проведенні чемпіонату з футболу 

„Євро 2012” 

Відсутність дієвої інноваційної 
політики на державному рівні. 

Підвищення рівня безробіття. 
Нестабільність законодавчої та 

нормативно-правової бази. 
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проекту повинні бути залучені спеціалісти з маркетин-
гового агентства, телекомунікаційної компанії, дизай-
нерського бюро, юридичного підприємства, представ-
ники промислових, туристичних підприємств, екскур-
сійні бюро, а також вищі навчальні заклади, зокрема
Донецький інститут туристичного бізнесу, який за до-
рученням німецьких партнерів розробив найкращий
каталог туристичних ресурсів.

Висновки та рекомендації. Туристичний брен-
динг промислових територій – це найбільш ефектив-
ний інструмент активного позиціонування регіону,
процес побудови, розвитку та управління брендом, мета
якого – створення сильного і конкурентоспроможного
регіону. Промисловий туризм  на основі системного
підходу можна використовувати як інструмент фор-
мування позитивного туристичного бренду промис-
лової території.

Запропоновано розробити бренд Донецького ре-
гіону, джерелом якого виступає промисловий туризм,
що забезпечить стійкий і привабливий імідж території,
залучення зовнішніх інвестицій, нарощування госпо-
дарського потенціалу, зміцнення інтеграційних і ко-
операційних зв’язків, трансляцію регіональних досяг-
нень та ініціатив. Розроблено механізм розвитку про-
мислового туризму як фактору туристичного бренду
Донецького регіону, для реалізації якої необхідно
об’єднання зусиль Донецької облдержадміністрації,
представників бізнесу, промислових, туристичних
підприємств, екскурсійних бюро та вищих навчаль-
них закладів.
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Кулєш В. Г. Системний підхід до розвитку
промислового туризму в Донецькому регіоні

Одним з джерел інформаційного просування
промислової території як конкурентоспроможного
бренду є розвиток промислового туризму. Промис-
ловий туризм як важливе соціально-економічне явище
перебуває у прямій залежності від економічного стано-
вища й загальної стратегії розвитку регіону. Тому роз-
виток промислового туризму і, як результат форму-
вання туристичного бренду, доцільно розглядати на
основі системного підходу.

Ключові слова: туризм, регіон, бренд, система.

Кулеш В. Г. Системный подход к развитию
промышленного туризма в Донецком регионе

Одним из источников информационного продви-
жения промышленной территории как конкурентос-
пособного бренда есть развитие промышленного ту-
ризма. Промышленный туризм как важное социаль-
но-экономическое явление находится в прямой зави-
симости от экономического положения и общей стра-
тегии развития региона. Поэтому развитие промыш-
ленного туризма и, как результат формирования тури-
стического бренда, целесообразно рассматривать на
основе системного подхода.

Ключевые слова: туризм, регион, бренд, система.

Kulesh V. G. System Approach to the
Development of Industrial Tourism in the Donetsk
region

One of sources of informative advancement of
industrial territory as there is development of industrial
tourism a brand. Industrial tourism as important the socio-
economic phenomenon is in direct dependence on
economic position and general strategy of development
of region. Therefore, as a result of forming of tourist
brand, it is expedient to examine development of industrial
tourism on the basis of approach of the systems.

Key words: tourism, region, brand, system.
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Развитие российской экономики до последнего
времени преимущественно было связано с использо-
ванием экстенсивных факторов (недозагруженными
мощностями и незанятой рабочей силой, а также
внешней конъюнктурой). Однако ускорение социаль-
но-экономического развития, намечаемое на ближай-
шее десятилетие, не может основываться на весьма
ограниченных по своим возможностям экстенсивных
факторах. Необходимо использовать качественно
новый физический и человеческий капитал, а также
результаты благоприятных условий хозяйствования.
Чтобы ускорить экономический рост, необходим поиск
новых, устойчивых источников развития и активиза-
ция процесса интенсификации производства.

Актуальность перехода на интенсивный способ
хозяйствования определяется также и тем, что в трудные
годы экономического спада проблемам интенсификации
не придавалось должного значения. В настоящее время,
когда возникли благоприятные предпосылки развития,
интенсификация предполагает вовлечение в обще-
ственное производство всего имеющегося потенциала
страны и все более рационального его использования.

Процесс интенсификации является материальной
основой роста эффективности общественного произ-
водства. Низкий уровень и незначительные темпы
интенсификации производства являются одними из
важнейших причин глубокого кризиса, в котором
сравнительно недавно оказалась российская эконо-
мика. Если вспомнить начало перестройки советско-
го общества, то необходимость реформ тогда обус-
ловливалась потребностью резкого увеличения эффек-
тивности общественного производства на основе вне-
дрения наиболее прогрессивных форм научно-техни-
ческого прогресса (НТП), являющегося, как извест-
но, важнейшим фактором интенсификации, тогда как
в действительности темпы НТП были весьма низкими
и не соответствовали потребностям практики. Однако,
при переходе к рыночным отношениям темпы процесса
интенсификации значительно снизились. Иначе говоря,
результат получился прямо противоположный: в по-
следнее время, в условиях переходного периода не

только не произошло дальнейшего усиления интен-
сивного характера производства, но и без того невы-
сокий уровень интенсификации существенно снизился.
Это обстоятельство со всей очевидностью свидетель-
ствует об увеличении отставания технического уров-
ня предприятий российской экономики от техноосна-
щенности аналогичных предприятий в развитых
капиталистических странах, т.е. об увеличении отста-
вания технолого-технического уровня российских
предприятий от мирового уровня.

Цель интенсификации производства – повыше-
ние эффективности народного хозяйства [8]. Поэтому
весьма важно рассмотреть соотношение категорий
„эффективность” и „интенсификация”, на которое су-
ществует несколько принципиально различающихся
точек зрения. Некоторые экономисты всецело увязы-
вают интенсификацию с повышением эффективности
производства [5]. Так, В. Лебедев пишет: „Всякое
изменение производства, ведущее к его развитию и
увеличению эффективности, можно рассматривать
фактором интенсификации” [13, с. 10]. Другие
авторы считают, что эффективность возрастает и при
экстенсивном расширении производства. Так, И. Ти-
хонов утверждает, что неправомерно сводить интен-
сивный тип расширенного воспроизводства к более
эффективному использованию личных и веществен-
ных факторов производства [12].

А. Баранов считает, что хотя повышение эффек-
тивности производства является целью интенсифи-
кации, но нередко интенсивное и эффективное не
совпадает во времени. Для подтверждения этой точки
зрения можно привести такой пример: наивысший
народнохозяйственный эффект нередко достигается
не тогда, когда новая машина только вышла из рук
своего создателя, а практически уже на стадии интен-
сивного расширения апробированной техники. При-
чем нередко к моменту достижения наибольшего эф-
фекта от освоения новой техники она перестает быть
наиболее прогрессивной [2]. Таким образом, взаимо-
связь интенсификации с эффективностью производ-
ства зависит от того, что понимается под последней и
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каким образом эффективность рассчитывается. Если
в приведенном примере при расчете эффекта учиты-
вать все время эксплуатации, то, скорее всего, ока-
жется, что эффективнее процесс интенсификации.

В связи с этим необходимо рассматривать эф-
фективность и интенсификацию как взаимосвязанные,
но, безусловно, различные категории. Уже отмеча-
лось, что исследователи, отождествляющие понятия
„эффективность” и „интенсификация”, как правило,
исходят из положения о возможности расширять про-
изводство путем увеличения объема используемых
ресурсов („поле производства”) и путем повышения
эффективности их использования. Однако, посколь-
ку необходимо различать эффективность использова-
ния отдельных ресурсов и эффективность производ-
ства, то отождествление категорий „эффективность’’
и „интенсификация” неправомерно. Таким образом,
если и можно отождествлять в определенном смысле
интенсификацию и более эффективное использование
ресурсов, то это ни в коей мере не значит, что можно
отождествлять интенсификацию производства и его
эффективность. Хотя интенсификация производства
направлена на повышение эффективности, но этого в
определенной мере можно добиться и экстенсивным
путем, причем в некоторых случаях мы получим боль-
ший эффект, чем при интенсивном варианте развития
производства. В качестве примера достаточно приве-
сти довольно часто встречающееся явление: руково-
дители предприятий нередко предпочитают эксплуа-
тировать давно освоенную, порой низкопроизводитель-
ную технику вместо того, чтобы заботиться о техни-
ческом перевооружении производства. Это связано с
тем, что для использования нового оборудования
нужно переучивать кадры, требуется известный про-
межуток времени, чтобы выйти на плановую мощ-
ность, что приводит порой к ухудшению показателей
результативности сравнительно с аналогичными базис-
ными значениями этих показателей.

Отметим, что при отождествлении интенсифика-
ции и эффективности производства следовало бы при-
знать, что на протяжении большого периода времени
развития советской экономики рост эффективности
производства был незначительным, так как преобла-
дали экстенсивные методы ведения хозяйства (а по
оценкам ряда исследователей преобладали и в по-
следнее время). С этим вряд ли можно согласиться,
причем независимо от того, как понимать эффектив-
ность – как оценку способа реализации основного эко-
номического закона или как соотношение результата
и затрат. Ведь даже во втором случае возможность
существенного увеличения ресурса, скажем, капиталь-
ных вложений, привело к изменению нормативного
коэффициента эффективности, что непосредственно
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повлияло бы и на саму оценку эффективности (в со-
ответствии с положениями теории эффективности
капитальных вложений).

Важно учесть и то, что если под интенсификаци-
ей понимать один из возможных способов достиже-
ния определенного результата, то в этом случае вопрос
о значимости этого результата, нужности его обще-
ству может быть рассмотрен лишь при исследовании
эффективности производства. Например, производство
на предприятии может вестись исключительно интен-
сивными методами (наиболее производительное обо-
рудование, оптимальная организация производства и
т. п.), но результатом его может быть морально уста-
ревшая продукция. Признать такое производство эф-
фективным вряд ли можно. Более того, сравнительно
с рассмотренным вариантом более эффективным был
бы вариант, когда производство велось преимуще-
ственно экстенсивными методами, но при этом про-
изводилась отвечающая стандартам продукция. В
связи с этим не только не следует отождествлять ка-
тегории „эффективность” и „интенсификация”, вполне
правомерно определять эффективность самой интен-
сификации производства, так как возможны случаи,
когда интенсификация неэффективна.

В связи с этим Р. Меркин и О. Соловьева счита-
ют, что четкое разграничение понятий эффективность
и интенсификация производства позволит выявить
свойственные этим категориям измерители, при этом
очень важной остается задача оценки эффективности
процесса интенсификации. Это тем более необходимо
в связи с тем, что для строительства, например, не-
редки случаи неэффективной интенсификации произ-
водства (например, чрезмерная концентрация ресур-
сов для ускорения строительства и др.) [7].

В середине 60-х гг ряд ученых, занимающихся
вопросами экономики сельского хозяйства, считали,
что производство ведется интенсивными методами
лишь тогда, когда происходит рост удельных затрат,
т. е. под интенсификацией ими понималась форма
концентрации вложений на одной и той же земельной
площади [3]. В связи с этим некоторые исследовате-
ли, занимающиеся экономическими проблемами
рыбохозяйственного комплекса, под интенсификаци-
ей производства также стали понимать концентрацию
вложений на одной и той же площади. Так, С. Бабан-
Луценко по этому поводу отмечал: „Признаком факта
интенсификации можно считать все то, что связано с
дополнительными затратами средств производства и
труда для создания искусственной продуктивности
водоема и увеличения выхода продукции” [1, с. 163].
Для этих ученых отправной точкой их рассуждения
явилось известное рассуждение К. Маркса, который
писал, что под интенсификацией понимают „концен-
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трацию капитала на одной и той же земельной площа-
ди, вместо распределения его между земельными
участками, находящимися один возле другого” [6,
с. 227]. Однако смысл этого высказывания как раз
таки в том, что не дополнительные вложения опре-
деляют сущность интенсификации, а концентрация
капитала на определенной площади обрабатываемой
земли.

В свете сказанного неправомерно считать, что
рост затрат на производство всегда служит призна-
ком экстенсивного развития. Более того, как верно
отмечает А. Баранов: „Опыт показывает, что без
затрат невозможно создать интенсивное хозяйство” [2,
с. 11]. Поэтому, как правило, для достижения опре-
деленного производственного результата при условии
экономии ресурса на единицу выпуска продукции
приходится затрачивать определенные средства. По-
добной позиции придерживаются многие исследова-
тели. Так, Г. Титова считает, что при интенсификации
должны органически сочетаться противоположные
тенденции производства: тенденция к росту затрат на
единицу площади и тенденция к снижению их на еди-
ницу продукции [11]. Таким образом, при интенси-
фикации производства рост затрат должен вести к
повышению эффективности. Исходя из этого, ряд ис-
следователей для объяснения неоправданных затрат
пользовались понятиями „рациональной” и „нерацио-
нальной”, „эффективной” и „неэффективной” интен-
сификацией производства. Эффективность или неэф-
фективность интенсификации производства ими
определялись в зависимости от того, превышал ли
суммарный эффект затраченные средства или был
меньше их [4].

Следует различать эффективность интенсифика-
ции производства, эффективность различных направ-
лений интенсификации (в том числе в зависимости от
„объекта”, где осуществляется интенсификация). Важ-
но различать также и то, эффективна или нет интенси-
фикация (ее направления) с точки зрения общества,
отрасли, региона, предприятия (причем, понятно, что
эффективность интенсификации будет определяться
взаимодействием всех уровней и элементов экономи-
ческой системы, также, как и функционированием
каждого элемента). В связи с этим иногда считают,
что если под эффективностью понимать рост произ-
водительности общественного труда, то в этом слу-
чае процесс интенсификации производства в масштабе
всего общества совпадает с эффективностью. На это
можно возразить следующее. В масштабе всего
общества сведение эффективности только к росту про-
изводительности общественного труда неправомерно,
так как в этом случае не учитывается соответствие
результатов производства структуре общественных

потребностей. Важно и то, что хотя с точки зрения
экономии общественно необходимого рабочего вре-
мени интенсификация общественного производства и
совпадает с ростом общественной производительно-
сти труда, но существует несколько видов экономии,
а значит сводить интенсификацию общественного про-
изводства только к экономии времени нельзя.

Таким образом, одной из наиболее важных
задач является определение эффективности и эффекта
интенсификации производства. Исследователи, отож-
дествляющие понятия „эффективность” и „интенсифи-
кация” считают, что раз интенсификация эффективна,
то нет смысла говорить об эффективности интенси-
фикации, так как при любом подходе любое направ-
ление интенсификации производства оказывается эф-
фективным, и в то же время рост эффективности свя-
зывается с дальнейшим процессом интенсификации
производства. Поскольку все же следует различать
эти категории, действие которых не всегда бывает со-
направленным, то определение эффекта и эффектив-
ности интенсификации производства вполне целесо-
образно. Ведь, или степень интенсификации производ-
ства на однотипных предприятиях может быть неоди-
наковой или, если уровень интенсификации прибли-
зительно одинаков на таких предприятиях, но сами
предприятия находятся в регионах с неодинаковой сте-
пенью трудообеспеченности, различными условиями
залегания природных ресурсов и т. д., то и в том и в
другом случаях эффективность интенсификации про-
изводства будет разной. Поэтому аналогично тому, как
имеет смысл определять эффективность НТП, авто-
матизации и механизации, специализации и т. п. и рас-
считывать эффект от этих мероприятий (хотя эффек-
тивны и НТП, и автоматизация, и механизация), мож-
но определять и рассчитывать эффективность и эф-
фект интенсификации производства. Этой проблеме
посвящено немало исследований и др.

Так, Г. Сорокин считает, что интенсификация
характеризуется показателями факторов ее развития
и величиной эффекта, полученного за их счет, а эф-
фективность – величиной совокупного эффекта, опре-
деляемого не только интенсивными, но и экстенсив-
ными факторами. Но фактический эффект, получен-
ный благодаря интенсивным факторам, не всегда ха-
рактеризует интенсификацию в полной мере [10]. Это
в значительной мере связано с тем, что следует ра-
зличать измеримые и неизмеримые показатели эконо-
мического эффекта, так как не все составляющие эко-
номического эффекта, в том числе и эффекта интен-
сификации производства, на данном этапе развития
науки поддаются количественному выражению. На-
пример, в тех случаях, когда техника удовлетворяет
новые общественные потребности, для выбора наи-
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более эффективного варианта не всегда удается огра-
ничиться только показателями приведенных удельных
или годовых затрат. 

Ряд ученых считает, что совокупный народно-
хозяйственный эффект интенсификации производства
включает в себя экономический и социальный эффект,
т. е. нужно говорить о социально-экономическом эф-
фекте интенсификации производства [2]. Он должен
проявляться в повышении материального благосостоя-
ния членов общества, стирании социально-экономиче-
ских различий в труде работников, различий между го-
родим и деревней, создании возможностей всесторон-
него развития всех членов общества и т. д. Эти моменты
также весьма сложно количественно учесть при опре-
делении эффекта интенсификации производства.

Таким образом, в настоящее время существует
несколько принципиально различающихся точек зре-
ния на взаимосвязь категорий „эффективность” и „ин-
тенсификация” в зависимости от того, что понимает-
ся под ними. На наш взгляд эти категории имеют ряд
общих элементов, но отождествлять их не следует (в
противном случае мы получим, что два разных тер-
мина отражают одно и то же). Причем вполне право-
мерно определять эффективность самой интенсифи-
кации производства, так как, рассматривая этот про-
цесс, следует отличать вопрос о достижении эконо-
мии ресурса от вопроса, насколько она эффективна,
выгодна, оправдана с точки зрения общества, отрасли,
региона, предприятия.

Экономическую эффективность интенсификации
производства следует определять группой показате-
лей, поскольку лишь несколько показателей способ-
ны достаточно объективно учесть всю сложность про-
блемы. Более того, поскольку различают разные на-
правления интенсификации производства, то для оцен-
ки эффективности того или иного направления должны
существовать, помимо оценивающих общую эффек-
тивность интенсификации производства, такие пока-
затели, которые характеризуют эффективность имен-
но этого направления. Однако следует еще раз отме-
тить то, что лишь сочетание количественных и каче-
ственных параметров позволит определить эффектив-
ность интенсификации производства.

Одним из наименее изученных теоретических
вопросов, связанных с интенсификацией производ-
ства, является определение ее социально-экономиче-
ской эффективности. Это обусловлено тем, что спе-
циалисты нередко отождествляют категории интенси-
фикации и эффективности, что, на наш взгляд, непра-
вомерно, так как, несмотря на определенную схо-
жесть, эти категории не являются тождественными.
Более того, можно и нужно определять эффективность
самого процесса интенсификации. В этой связи заме-

тим, что одной из наиболее типичных проблемных
социально-экономических ситуаций, возникающих в
различных отраслях и сферах экономики, является
следующая: какой способ решения определенной про-
изводственной проблемы избрать – экстенсивный или
интенсивный. Например, в социалистическую эпоху,
когда на многих предприятиях ощущалась проблема
дефицита рабочей силы (кстати, по ряду специально-
стей, в определенных отраслях дефицит рабочей силы
имеет место и в условиях переходного периода), очень
часто возникал вопрос: а что эффективнее – привле-
чение дополнительной рабочей силы (например, из тру-
доизбыточных регионов) или же внедрение трудосбе-
регающей техники? При переходе к рынку очень
часто возникает другой вопрос: насколько оправдано
внедрение трудосберегающей техники в условиях
роста безработицы? Обобщая, можно выразиться ина-
че: что эффективнее – экстенсивный или интенсив-
ный способ решения производственной задачи? По-
этому далее рассматривается методический подход к
решению этой общей задачи [9].

В настоящее время проблема определения эко-
номической эффективности интенсификации производ-
ства и ее различных направлений недостаточно раз-
работана. Несмотря на теоретическую и методическую
сложность определения эффективности и эффекта
интенсификации производства, отсутствие на данном
этапе развития экономической науки общепринятых
показателей, достаточно полно и объективно отража-
ющих эффективность интенсификации, все же необ-
ходимо попытаться количественно оценить ее.

Решения определенной производственной зада-
чи – выпуска необходимой продукции – можно до-
биться и экстенсивным и интенсивным путем. Поэтому
экономическую эффективность интенсификации про-
изводства и ее различных направлений целесообраз-
но определять на основе сравнения эффективности
разных способов решения производственной задачи.
Таким образом, в данном случае речь идет о сравни-
тельной эффективности, когда сравниваются два воз-
можных пути, способа – экстенсивный и интенсив-
ный – отдается предпочтение тому способу, эффект от
которого оказывается большим. Это в определенной
мере аналогично определению сравнительной эффек-
тивности капитальных вложений. Эффект же каждого
способа будет определяться как разница между
результатом и затратами.

Как известно, в специальной литературе под
эффектом довольно часто понимается какой-то произ-
водственный результат, а не разница результата и
затрат. Однако как уже отмечалось, существуют не-
сколько значительно различающихся между собой
теоретических концепций эффективности – среди них
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есть и такая, в которой под эффектом понимают разни-
цу между результатом и затратами, а под эффектив-
ностью – их отношение. Такое понимание эффекта
более правильно, на наш взгляд, отражает смысл этой
категории, так как в этом случае учитывается также и
тот способ, каким этот результат достигнут (ибо, если
затраты превышают результат, то вряд ли вообще
можно говорить о получении обществом какого-то эко-
номического эффекта). Важно добавить при этом, что
при определении эффекта от внедрения новой техники,
совершенствовании организации производства, помимо
результата, учитываются и затраты. Поэтому понима-
ние эффекта как разности результата и затрат вполне
оправдано, хотя такая трактовка, разумеется, вовсе не
исключает в других случаях и иных возможностей
толкования категории „эффект”. Однако для определе-
ния экономической эффективности интенсификации
производства наиболее приемлемой оказывается трак-
товка эффекта как разности результата и затрат.

Поскольку мы пришли к выводу, что экономи-
ческая эффективность интенсификации определяется
на основе сравнения эффектов от двух возможных
способов решения проблемы – экстенсивного и ин-
тенсивного, то нам необходимо первоначально опре-
делить эффект экстенсификации. Учитывая, что в
общем случае под экстенсификацией понимается про-
цесс роста выпуска продукции исключительно за счет
количественного увеличения использования ресурсов
(или, используя известную фразу, за счет расшире-
ния „только поля производства”), эффект экстенси-
фикации целесообразно определять на основе следу-
ющей формулы:

                                  ,                                     (1)

где Ээ – эффект экстенсификации;
Кi – эффективность использования i-го ресурса;
Vi – объем использования i-го ресурса;
n – количество различных ресурсов;
З – суммарные затраты на привлечение и экс-

плуатацию ресурсов.
В этой связи, если правая часть данного уравне-

ния положительна, то это означает, что экстенсивный
способ решения проблемы экономически эффективен.
Однако, для того, чтобы определить, какой процесс
эффективнее – экстенсивный или интенсивный, необ-
ходимо также определить эффект интенсификации (об
этом ниже). Следует отметить, что данная формула
определения эффекта экстенсификации в каждом кон-
кретном случае будет трансформироваться с учетом
специфики производственной задачи, ибо и сами эти
два способа решения проблемы в каждом отдельном
случае будут весьма специфичны. Например, на

основе этой формулы может быть решена  следую-
щая практическая задача: как эффективнее ликвиди-
ровать нехватку рабочей силы на предприятиях рыбо-
промышленного комплекса Северного бассейна –
путем завоза рабочих из других регионов страны или
на основе внедрения мероприятий трудосберегающе-
го направления интенсификации производства. Разу-
меется, в реальности эта проблема решается на основе
использования обоих вариантов, но в целях данного
исследования следует от этого абстрагироваться и рас-
смотреть оба варианта в „чистом” виде.

Рассмотрение данной проблемы позволит на
практике показать „работоспособность” предложен-
ного подхода для определения экономической эффек-
тивности интенсификации производства. В этой связи
формула для определения эффекта экстенсификации
в данном конкретном случае трансформируется и при-
обретает такой вид:

Ээ=Пр Х Р - Зн - Зп   ,                                      (2)
где Пр – средняя производительность труда

одного работника;
Р – число привлеченных из других регионов ра-

ботников;
Зн – затраты на организацию набора рабочих;
3п – заработная плата работников.
Необходимо теперь предложить метод определе-

ния экономического эффекта интенсификации произ-
водства. Интенсификация производства – комплекс-
ный процесс, включающий как свои составные части
мероприятия по НТП, концентрации, специализации,
совершенствованию управления и т.д. В связи с этим
экономический эффект от мероприятий, направленных
на дальнейшую интенсификацию производства после
проведения анализа можно определять как сумму
эффектов от всех мероприятий, т.е. экономический
эффект интенсификации производства равен

                     ,                                             (3)

где Эi – эффект от i-го мероприятия по интенси-
фикации производства;

n – число всех мероприятий.
В основе определения экономического эффекта

от каждого из этих мероприятий лежит сравнение
затрат до и после их реализации.

При определении эффекта от всех мероприятий
по интенсификации необходимо рассматривать один
и тот же временный интервал. Поскольку результаты
интенсификации производства выявляются через
определенный период времени, желательно, чтобы при
его определении временной промежуток был не
менее года. Получаемый эффект измеряется в стоимо-
стных единицах.
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Приведем условный пример. Пусть на предприя-
тии в отчетном году эффект от внедрения новой техники
составил 184 тыс. руб. от НОТ – 54 тыс. руб. и за счет
оргтехмероприятий сэкономлено 52 тыс. руб.
Тогда эффект интенсификации производства на этом
предприятии будет около 290 тыс. руб. Причем на раз-
личных предприятиях в разные периоды будут иметь ре-
шающее значение те или иные факторы, которые и
нужно учитывать при определении эффекта интенсифи-
кации производства. По данным исследований, на пред-
приятиях „Мурманскрыбпром” в 2009 г. эффект интен-
сификации оказался равным примерно 21 млн. руб.

Однако данный метод определения экономиче-
ской эффективности интенсификации производства не
в полной мере предусматривает эффект от экономии
определенного ресурса в условиях ресурсодефицит-
ности. Чтобы более точно учесть эффект ресурсосбе-
регащего направления интенсификации в условиях
дефицита данного вида ресурса, необходимо к сумме
Эи приплюсовать эффект от реализации тех мероприя-
тий, при которых экономится этот вид ресурса и, на-
оборот, вычесть эффект от реализации мероприятий,
при которых расходуется ресурс. В этой связи для учета
ресурсодефицитности формула определения эффекта
интенсификации трансформируется и приобретает сле-
дующий вид:

                                     ,                            (4)

где Эри – эффект ресурсосберегающего направ-
ления интенсификации в условиях ресурсодефицит-
ности;

Эрс – суммарный эффект от реализации ресурсо-
сберегающих и ресурсорасходующих мероприятий.

Так, например, в условиях трудодефицитности
эффект трудосберегающего направления интенсифи-
кации производства в соответствии с изложенным
подходом целесообразно определять следующим
образом:

                                            ,                     (5)

где Эти – эффект трудосберегающего направле-
ния интенсификации;

Пр – средняя производительность труда одного
работающего;

Эri – экономия численности работающих, полу-
чаемая вследствие реализации i-го мероприятия.

Приведем для наглядности конкретный при-
мер. Скажем, эффект от замены ручного труда ме-
ханизированным и автоматизированным, достига-
емый главным образом за счет экономии заработ-
ной платы  основных рабочих при росте затрат на

содержание оборудования, амортизационных от-
числений и капитальных вложений, определяется
по формуле:

                                                              ;    (6)

где 31, 32 – приведенные затраты на единицу
базового и нового средства труда, соответственно;

В1, В2 – годовые объемы продукции (работы),
производимой при использовании единицы базового
и нового средства труда (в натуральных величинах);

Р1, Р2 – доли ежегодных отчислений от балансо-
вой стоимости на полноевосстановление (реновацию)
базового и нового средства труда;

Ен – нормативный коэффициент эффективности
капитальных вложений;

И1, И2 – годовые эксплуатационные издержки
потребителя (руб.) при использовании им базового и
нового средства труда;

К1, К2 – соответствующие капитальные вложения
потребителя;

А2 – годовой объем производства новых средств
труда в расчетном году (в натуральных единицах).

Но в условиях реального дефицита трудовых
ресурсов следует учитывать и то, что достигаемая
вследствие этого мероприятия экономия численности
Эг, обусловленная высвобождением рабочей силы,
позволит уменьшить величину потенциально недопо-
лученной продукции на Пр Ч Эг, где Пр – производи-
тельность труда постоянных рабочих, рассчитанная по
чистой продукции. Эту величину следует приплюсо-
вать к рассчитанному по прежней формуле экономи-
ческому эффекту. Сумма будет характеризовать эко-
номический эффект реализации этого мероприятия
трудосберегающего направления интенсификации
производства в условиях реального дефицита рабочей
силы.

Аналогично следует поступать при определении
экономического эффекта каждого мероприятия интен-
сификации производства. Значит, суммарный эконо-
мический эффект трудосберегающего направления
интенсификации производства в условиях реального
дефицита рабочей силы как раз-таки следует опреде-
лять по формуле:

                                          .

Можно видеть, что может возникнуть ситуация,
когда сравниваются два мероприятия трудосберегаю-
щего направления интенсификации производства, одно
из которых имеет меньший экономический эффект,
рассчитанный прежним способом, но большее число
высвобожденных рабочих, и в итоге с учетом трудо-
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дефицитности экономический эффект от реализации
первого мероприятия окажется большим, чем от вто-
рого. В случае трудоизбыточности эта формула также
„срабатывает”, но вместо суммы нужно найти раз-
ность, что будет означать меньшую эффективность тру-
досберегающего направления интенсификации в
условиях избытка рабочей силы, чем в условиях тру-
додефицитности, но это справедливо лишь при прочих
равных условиях. В этой связи добавим, что дефицит
или избыток определенного вида ресурса – например,
рабочей силы определяется на основе сравнения пред-
ложения и спроса на него, т.е. на основе сравнения
потребности в нем и реального наличия этого вида
ресурса, поэтому понятно, что дефицит или избыток
ресурса зависит от многих факторов. Например, в
настоящее время, когда цены на многие виды продук-
ции чрезмерно высоки, вроде бы имеет место равно-
весие между спросом и предложением на многие
товары, однако, это вовсе не значит, что удовлетворя-
ются потребности в обладании этими товарами –
известно, как много сейчас населения находится за
чертой бедности. Иначе говоря, следует различать
видимый избыток (дефицит) ресурса и реальный
избыток (дефицит).

Данные об экономических эффектах и высвобож-
дении рабочей силы вследствие реализации мероприя-
тий имеются в статистической отчетности предприятий.
К мероприятиям трудосберегающего направления ин-
тенсификации производства относятся все мероприя-
тия, экономящие живой труд. Например, наиболее важ-
ными мероприятиями трудосберегающего направления
интенсификации рыбообрабатывающего производства
Северного бассейна являются автоматизация и комп-
лексная механизация производства, внедрение прогрес-
сивной техники и технологии, ввод неустановленного
оборудования, аттестации рабочих мест, внедрение
бригадной формы организации труда. На разных пред-
приятиях мероприятия, направленные на экономию
живого труда, могут существенно различаться.

Таким образом, экономический эффект трудо-
сберегающего направления интенсификации производ-
ства в условиях реального дефицита рабочей силы
оказывается больше эффекта таких же мероприятий
при условии сбалансированности по трудовым ресур-

сам на величину                    . Такой подход   право-

мерен, пока эта величина не превысит потенциально-
недополученную продукцию, рассчитанную по чис-

той продукции. Величина                        – это своего

рода „плата” за трудодефицитность.

Сравнивая экономический эффект, получае-
мый при экстенсивном способе устранения трудо-
дефицитности, с величиной эффекта от реализации
мероприятий, направленных на экономию живого
труда, можно видеть, что трудосберегающее на-
правление интенсификации рыбообрабатывающе-
го производства региона значительно эффективнее
экстенсивного способа решения проблемы. До-
статочно сказать, что годовой экономический эф-
фект только от реализации мероприятий НТП на
предприятиях АРП „Севрыба” в 2009 г. составил
З2,9 млн. руб. и было  условно высвобождено
340 чел. Таким образом, экономический эффект
такой важнейшей составляющей трудосберегающе-
го направления интенсификации, как мероприятия
НТП ,  сострил 32,9 млн.  руб .  +15600 руб .  х 
х 340чел., т.е. приблизительно 38 млн. руб., при-
чем на рыбообрабатывающее производство при-
ходится свыше 26 млн. руб., что в два раза боль-
ше рассчитанного нами экономического эффекта
экстенсивного способа устранения трудодефицит-
ности. Если же рассмотренные варианты привести
к сопоставимому виду, для чего необходимо раз-
делить эффект экстенсивного пути на число рабо-
чих оргнабора, а эффект интенсивного способа –
на количество высвобожденных рабочих и срав-
нить, то во втором случае полученная величина
более чем в 25 раз превысит величину, рассчитан-
ную для экстенсивного варианта.

Следует отметить, что при сравнении экономи-
ческой эффективности интенсивного пути устранения
трудодефицитности в рыбообрабатывающем производ-
стве региона с экстенсивным необходимо учитывать
также экономию, получаемую в связи с уменьшени-
ем затрат, необходимых для переезда рабочих орг-
набора (так как потребность в них при интенсифика-
ции производства должна уменьшаться при прочих
равных условиях), экономию капитальных вложений
в строительство жилых, коммунальных, культурно-
бытовых и других объектов, а также возможную эко-
номию, получаемую в связи с уменьшением потерь
от порчи рыбного сырья, возникшую из-за простоев
по причине нехватки рабочей силы. Поэтому эти виды
экономии средств должны входить как слагаемые при
определении эффекта трудосберегающего направле-
ния интенсификации производства. Однако даже без
такого учета эффективность трудосберегающего
направления интенсификации значительно выше эф-
фективности экстенсификации.

Хотя нами рассмотрен частный пример, он пока-
зывает принципиальную возможность определения
экономической эффективности процессов экстенси-
фикации и интенсификации на основе предложенного
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нами общего подхода и к тому же может служить
основой для проведения таких расчетов во многих
аналогичных случаях (например, при оценке эффек-
тивности ресурсосберегающего направления интенси-
фикации в случае дефицитности уже не трудовых, а
других видов ресурсов). Эти расчеты также показы-
вают, что категории „эффективность” и „интенсифи-
кация” отнюдь не тождественны, более того, можно и
нужно определять эффект и эффективность как экстен-
сивного, так и интенсивного путей достижения какого-
то производственного результата и лишь на основе
сравнения этих эффектов можно находить, какой путь
эффективнее. Причем в отдельных случаях может
оказаться, что эффективнее окажется экстенсивный
путь вопреки распространенному мнению, считающе-
му процесс экстенсификации совершенно неэффек-
тивным или уж по крайней мере всегда менее эффек-
тивным, чем процесс интенсификации. В противном
случае совершенно непонятно, каким образом про-
исходил рост эффективности советской экономики,
развивающейся, как это сейчас общепризнано, пре-
имущественно экстенсивным путем.

Таким образом, научная новизна предлагаемой
нами методики оценки экономической эффективнос-
ти интенсификации производства заключается в сле-
дующем:

в методике предлагаются общие формулы опре-
деления эффекта экстенсификации (формула 1.) и эф-
фекта интенсификации (формула 3.), экономическая
эффективность интенсификации производства опре-
деляется на основе сравнения эффектов экстенсивного
и интенсивного способов решения какой-либо произ-
водственной задачи. В методике при определении эф-
фективности интенсификации учитывается также раз-
личная степень обеспеченности определенным видом
ресурса (формула 4.).

Данная методика позволяет определять как эф-
фективность процесса интенсификации производства
в целом, так и эффективность различных направле-
ний интенсификации (формулы 2. и 5.). Методика
апробируется при определении эффективности тру-
досберегающего направления интенсификации про-
изводства на предприятиях рыбопромышленного ком-
плекса Северного бассейна, когда рассматривается
весьма актуальная для региона проблема оценки
сравнительной эффективности экстенсивного и ин-
тенсивного способов решения проблемы обеспечен-
ности трудовыми ресурсами. Оценка эффективности
различных вариантов интенсификации производства
очень важна не только с теоретической, но и с прак-
тической точек зрения, так как позволяет выбрать
вариант наиболее высокого уровня конкуренто
способности продукции.

К. В. Павлов, Р. З. Амиров

Данная методика позволяет определять эффек-
тивность не только трудосберегающего, но и любого
другого направления интенсификации – будь то ма-
териалосберегающее, фондосберегающее и т.д. Только
в этом случае в формулах 1., 4. и 5. необходимо ис-
пользовать не показатели производительности труда и
экономии численности рабочей силы, а, соответствен-
но, фондоотдачи и экономии фондов для фондосбере-
гающего направления интенсификации производства,
материалоотдачи и экономии материальных ресурсов
для материалосберегающего и т.д. Например, эффект
материалосберегающего направления интенсификации
в условиях дефицита материальных ресурсов будет
определяться следующим образом:

                                           ,                       (7)

где Эми – эффект материалосберегающего направ-
ления интенсификации;

Мо – средняя материалоотдача;
Эмi – экономия материальных ресурсов, получа-

емая вследствие реализации i-го мероприятия.
Точно так же данная методика позволяет опре-

делять эффективность интенсификации не только в
условиях дефицита определенного вида ресурсов, но
и в условиях их избытка – только в этом случае в
формулах 4, 5 и 7 вместо суммы будет разность. Это
вполне соответствует здравому смыслу, когда эффек-
тивность, например, трудосберегающего направления
интенсификации при прочих равных условиях оказы-
вается тем большей, чем выше степень дефицита трудо-
вых ресурсов (все это справедливо и в отношении
материлосберегающего, фондосберегающего направ-
ления и т.д., только в этом случае учитывается дефи-
цит или избыток соответственно материальных ресур-
сов, фондов и т.д.).

Таким образом, данная методика позволяет опре-
делять не только эффективность интенсификации на
основе сравнения эффектов экстенсификации и ин-
тенсификации, но и эффективность различных направ-
лений интенсификации производства. Более того, на
основе данной методики можно определять и сравни-
тельную эффективность между различными направ-
лениями интенсификации, а также и между разными
мероприятиями интенсификации.
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Хозяйственная деятельность, направленная на
создание товарного продукта, предусматривает во-
зникновение сбоев в процессе обращения готовой про-
дукции, что провоцирует создание целого ряда нега-
тивных экономических явлений. Предположим, что
некоторая часть товаров не реализует свою стоимость
(цену), то есть не обратилась в денежную форму. В
этих условиях труд, затраченный на производство
готовой продукции, является избыточным, следова-
тельно, и стоимость не способна в своей текущей
форме к воспроизводству процесса производства.
Товаров становиться относительно много, и, в тоже
время возникает денежный дефицит.

Тем не менее, в условиях простого товарного
обращения, кризисы перепроизводства проявляются
скорее спорадически. Так, по мнению таких эконо-
мистов, как А. Смит, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, Мак–
Куллох и Ж. Б. Сей экономические рецессии являют-
ся скорее случайными, чем закономерными явления-
ми. Основной аргумент в пользу такого утверждения
строиться на гипотезе рыночного равновесия основ-
ных категорий хозяйственной системы.

Согласно с данным предположением, предложение
определённого количества товаров (в форме товарных
стоимостей) автоматически создаёт спрос на продукты
равной стоимости, следовательно, отклонения от всеоб-
щего равновесия хоть и возможны, но крайне редки.

Сложности в применении данных взглядов к
интерпретации колебаний деловой активности обнару-
живаются при анализе денежного обращения. Так, при
натуральном (так называемом бартерном) обмене
товар реализует свою стоимость в другом (обмени-
ваемом) товаре, следовательно, не происходит накоп-
ления сокровищ, то есть перепроизводство возможно
с учётом отсутствия необходимой для обмена потре-
бительской стоимости (ценности).

Совсем иной результат произойдёт в условиях
укрепления денежного обращения. Продавец товара,
реализуя его цену в процессе обращения, может
вовсе не способствовать дальнейшей трансформации
денежной формы стоимости проданного им товара в

альтернативный продукт. Продажа, в этом случае, не
предполагает купли, а если нет купли то, значит, во-
зникает кризис относительного перепроизводства в
условиях простого товарообращения.1

Следует заметить, что в условиях простого това-
рообращения, хотя заложена возможность кризисов
перепроизводства, тем не менее, она реализуется лишь
в некоторых случаях, которые являются скорее откло-
нением от нормального функционирования хозяйствен-
ной системы, чем присущая им тенденция, формиру-
ющая определённый алгоритм.

С момента метаморфоза системы простого
товарообращения в капиталистическую систему
за счёт процесса – основанного на экспроприации –
первоначального накопления капитала, кризис пере-
производства становится имманентным явлением
рыночной экономики.

Основным стимулом к производительному потреб-
лению специфического вида товаров – в рассматривае-
мой системе – является стремление к извлечению при-
были (прибавочной стоимости). С точки зрения трудо-
вой теории, часть стоимости созданной непосредствен-
ным производителем продукта присваивается собствен-
ником средств производства, оставшаяся часть вновь
созданной стоимости товарного капитала авансируется
на воспроизводство рабочей силы в виде заработной
платы. Позиция маржиналистов несколько иная: так на-
зываемая прибавочная стоимость здесь выступает в роли
вознаграждения за особый род деятельности – предпри-
нимательство, рассматриваемого в разрезе его харак-
терных функций: организация, планирование, контроль.

Таким образом, с этой точки зрения, вполне
можно отнести прибыль капиталиста к заработной плате
работника выполняющего особый вид деятельности.
При этом стоимость его труда (формирующаяся
исходя из времени затраченного на выполнение
„обязанностей”) несравненно более высока по отно-
шению к наёмным работникам.

Особенностью капиталистической системы явля-
ется концентрация рабочей силы в связи с развитием
„общественного характера производства”. В резуль-
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1 С другой стороны, функционирование денег как средства платежа подразумевает ускорение процесса оборота отдельной
(общественной) стоимости в товарной форме. Но и здесь проявляется одна и та же проблема: сложность сбыта товара, подкреп-
лённая острой необходимостью погашения финансовых обязательств. При этом, формирование системы кредитов способствует
ускорению оборота стоимости продукта индивидуального производителя. Однако, сложности в преобразовании товарной сто-
имости в денежную форму влекут за собой банкротство не только непосредственного производителя но и ростовщика. Следова-
тельно, глубина кризиса с развитием системы кредита увеличивается. Становится очевидным факт непричастности кредитных
сделок к образованию кризисных экономических явлений. Тем не менее, именно отношения по-поводу обращения денежных
ресурсов опосредованных кредитом, увеличивают вероятность наступления кризиса перепроизводства.
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тате, предрекаемого экономистами (придерживающи-
мися социалистических взглядов) нарушения в об-
щественном воспроизводстве капитала в условиях
централизации, возникают значительные по масштабу
нарушения в функционировании капиталистической
системы.

Основной причиной кризисов по-мнению Л. Мен-
дельсона [7] является „противоречие между обще-
ственным характером производства и частным, капи-
талистическим характером присвоения” [7, с. 25].
Такая позиция по существу повторяет основной тезис
критиков рыночной экономики, и, прежде всего, орто-
доксальных марксистов. При этом такие апологеты
социализма как К. Каутский и Р. Гильфердинг несколь-
ко видоизменили подход к выяснению причин эконо-
мических кризисов. В соответствии с их гипотезами
сложились модифицированные концепции обществен-
ного воспроизводства. Первый опирался на теорию
недопотребления в объяснении причин циклических
колебаний деловой активности, вместе с тем, „поли-
тика высокой заработной платы” ошибочно воспри-
нималась последователями его взглядов как возмож-
ный вариант преодоления кризисных явлений. Гиль-
фердинг [2] видел причину кризисов в непропорцио-
нальном распределении общественного продукта.

В каждой из концепций предложенных этими
учёными допускается возможность устранения кри-
зисов за счёт регулирования системы капиталистиче-
ского производства.

При этом тезис М. Туган-Барановского [8],
касающийся отсутствия циклических отклонений от
относительно планомерного общественного воспро-
изводства, основан, прежде всего, на пропорциональ-
ном распределении совокупного продукта между дву-
мя основными сферами: производством средств про-
изводства и производством предметов потребления.

Основание для формирования приближённой к
действительности гипотезы сформулировал Е. Вар-
га [1]. По его мнению „противоречие между общес-
твенным производством и капиталистическим присво-
ением” [1, с. 9] является первопричиной для развития
конъюнктурных изменений.

Тенденции структурных преобразований рыноч-
ной экономики связанны с изменением стоимостного
строения капиталов в сторону увеличения основного
производительного капитала. Концентрация постоян-
ного капитала сопровождается или предвосхищает его
последующую централизацию. Таким образом, созда-
ются условия для обретения конкурентных преиму-
ществ.

Вместе с тем, конкуренция, в краткосрочной пер-
спективе, способствует трансформации эффекта от
интенсификации производства (благодаря которому
собственники бизнеса возможность извлекать сверх-
прибыли за счёт внедрения новаций) в эффект подоб-
ный увеличению производительности труда. Ускорен-
ный оборот основного и оборотного капиталов (за счёт
повышения производительности) позволяет значитель-
но снизить необходимость в денежных средствах от-

дельной хозяйственной единицы. Следовательно,
качественное обновление основного капитала с
одной стороны улучшает финансовое положение
производителей-собственников, с другой стороны,
уменьшает количество периодически авансируемых
стоимостей в результате сокращения рабочего периода.
Можно сделать и обратный вывод: функционирова-
ние основного капитала сверх срока его эксплуата-
ции, т.е. когда вся его стоимость полностью кристал-
лизовалась в соответствующей величине товарного
капитала, провоцирует возникновение непропорцио-
нального производства средств производства в соот-
ветствующей сфере народного хозяйства.

Предпосылкой для расширенного воспроизвод-
ства капитала в сфере производства предметов по-
требления (II) является капитализация части прибыли
капиталистами сферы производства средств производ-
ства (I). Привлечение добавочной рабочей силы, в
рамках последней, означает реализацию её стоимости
(заработной платы) в соответствующих предметах
потребления. Следовательно, в результате акта купли-
продажи происходит снижение возможностей, для
собственников капитала сферы (II) для индивидуаль-
ного потребления т.к. предложение товаров для них
заметно уменьшается. Но, в то же время, открывается
возможность для производительного использования
извлечённой из обращения стоимости, следовательно,
происходит процесс капитализации. При этом вели-
чина инвестиций пропорциональна стоимости потреб-
лённого товарного капитала добавочными рабочими
добывающей и перерабатывающей промышленности.

Государственное регулирование предпринима-
тельской сферы на разных фазах экономического цик-
ла теоретически сформулировано Дж. М. Кейнсом [3].
Практическое применение целого ряда его идей нашло
своё отражение в политике развитых капиталистиче-
ских стран. Соотношение совокупных расходов и сбе-
режений, по его мнению, является основной причи-
ной равновесия или дисбаланса в экономике. Действи-
тельно, любое несоответствие совокупных потреби-
тельских расходов с предложением товарного капи-
тала формирует относительное перепроизводство по-
следнего. Недостаток предназначенной для обраще-
ния денежной массы, создаёт предпосылки для уве-
личения величины товарных запасов, стоимость
которых остаётся нереализованной. Следует добавить,
что извлечение определённой массы прибыли из обо-
рота капитала с её последующим использованием в
производственных или личных целях, в рамках рас-
сматриваемой гипотезы, возможно только с учётом
предвосхищения реализации стоимости товарного
капитала предварительным расходованием (обменом)
добавочного денежного капитала. При увеличении
склонности к сбережению, совокупные расходы в
хозяйственной системе снижаются, препятствуя, тем
самым, процессу преобразования товара в денежную
форму. В случае отсутствия финального метаморфо-
за из-за изъятия определённой доли денежной массы,
количество нереализованных товаров пропорциональ-
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но количеству выбывших из обращения денег. Наобо-
рот, если потребление (как средств производства, так
и предметов потребления) превышает уровень сбере-
жений, то деловая активность экономики возрастает.
В целом, такой результат является следствием не только
капитализации части прибыли, но и сокращения до-
бавочного денежного капитала. В пределах отдельной
производственной группы (будь то производство пред-
метов потребление рабочих, капиталистов или произ-
водство средств производства) потребление капита-
листами продуктов своей сферы не уменьшает вели-
чину добавочного денежного капитала, напротив, по-
требление в процессе создания готовой продукции
предвосхищает обратный приток стоимости в форме
прибыли.

Таким образом, извлечение прибыли возможно
только с учётом предварительной затраты денежного
запаса, следовательно, предположение относительно
что спрос создаёт предложение в этом случае верно.
Вместе с тем, создание материальной базы для после-
дующего её потребления, формирует соответствую-
щее предложение товаров, предвосхищающее спрос
на них. Естественно, что данная гипотеза предполага-
ет существование соответствующих рычагов влияния
на хозяйственный сектор экономики. Так, в период
рецессии, стабилизационная политика государства
направлена на увеличение общественных расходов,
сокращение уровня безработицы, расширение
объёмов сбыта продукции за счёт вливания так назы-
ваемых „дешёвых” денег в результате снижения учёт-
ной ставки, уменьшения резервной нормы, скупки
финансовых инструментов. Кроме того, увеличение
государственных расходов, наряду со стимулирую-
щей фискальной политикой, обеспечивает дополните-
льный потенциал для развития хозяйственного сектора.

Рассмотрим возможные варианты поведения
предпринимателя, в случае неполного оборота капита-
лизированной им стоимости, итак:

– уменьшение заработной платы;
– сокращение продолжительности рабочего дня;
– увольнение работников;
– сокращение постоянного оборотного капитала.
Необходимость в сохранении квалифицирован-

ной рабочей силы создаёт предпосылки для предпри-
нимателя не ликвидировать часть переменного капи-
тала в условиях экономической рецессии. Издержки,
в этом случае, сокращаются за счёт уменьшения про-
должительности рабочего дня.

Сохранение прежней величины заработной
платы, при неизменной производительности труда,
возможно только в случае увольнения определенного
количества рабочего персонала.

В тоже время, уменьшение стоимости произве-
дённой продукции возможно с увеличением продол-
жительности рабочего дня, причём возросшая часть
этого дня не оплачивается в форме заработной платы,
но и не присваивается капиталистом. В итоге, дости-
гается эффект подобный увеличению производитель-
ности труда, без внедрения в производственную дея-

тельность высокотехнологического оборудования.
Фактически снижение цен, при неизменном предло-
жении денежной массы, провоцирует увеличение
совокупного спроса на валовой продукт. В таких
условиях формируются предпосылки для увеличения
масштабов хозяйственной деятельности, следователь-
но, из фазы спада экономика переходит в фазу ожив-
ления. Использование в процессе труда средств про-
изводства в течении цикла оборотов переменного и
постоянного оборотного капиталов, чётко фиксирует
величину износа основной части производительного
капитала. Исходя из особенностей производственной
деятельности, определяется величина амортизацион-
ного фонда, а также темпы его пополнения. Продол-
жительность функционирования основного капитала
является одним из главных факторов формирования
цены готовой продукции. Как ранее указывалось,
стремление предпринимателя к извлечению макси-
мального объёма прибыли в результате использова-
ния основного капитала сверх установленного срока
его эксплуатации приводит к диспропорциональному
распределению экономических ресурсов. Несоответ-
ствие величины денежного массы авансируемой с
целью воспроизводства основной части производи-
тельного капитала с совокупным предложением со-
ответствующей продукции, снижает совокупный спрос
на средства производства. Следовательно, даже в
условиях простого общественного воспроизводства
вероятность возникновения экономического кризиса
достаточно велика.

Очевидно, что диспропорциональность распре-
деления хозяйственных ресурсов происходит в усло-
виях несогласованности решений по поводу произ-
водства.

Причиной увеличения цен, как на продукцию
промышленных производителей, так и потребитель-
ские товары, является жажда предпринимателя к при-
своению как можно большей стоимости в заключи-
тельном акте оборота его капитала. Тем не менее, воз-
можность извлечь дополнительную величину денеж-
ной массы отдельным собственником капитала строго
ограниченна, во-первых, – общественной потребнос-
тью в данном виде продукции, во-вторых, – стоимост-
ной структурой самой хозяйственной единицы,
в-третьих, – средней рыночной стоимостью товаров,
в-четвертых, – степенью насыщения рынка товарами.
На общехозяйственном уровне, увеличение цен в от-
дельной производственной сфере, приводит к сокра-
щению добавочной денежной массы в противополож-
ных подразделениях капиталистической системы в
краткосрочном периоде, и к аналогичному росту цен
в долгосрочном периоде. Формируется ситуация, при
которой количество товаров в натуральном выраже-
нии остаётся неизменным, но количество денежной
массы возрастает. При этом уровень материального
обеспечения класса собственников остаётся неизмен-
ным или увеличивается (за счёт роста нормы прибы-
ли), однако, заметно уменьшается благосостояние
класса наёмных работников (т.к. заработная плата в
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денежной форме уже не является эквивалентом сто-
имости прежнего объёма товаров. В этом случае, со
стороны рабочего класса проявляются усилия направ-
ленные на улучшения качества жизни за счёт интен-
сификации труда. Очевидно, что относительное уве-
личение предложения рабочей силы создаёт возмож-
ность для предпринимателя ужесточить требования к
выполнению обязанностей наёмными работниками.

С учётом роста производительности труда за счёт
внедрения в производственную сферу нового обору-
дования повышается количество обрабатываемого
сырого материала , т.о. доля постоянного капитала
возрастает прямо пропорционально объёмам произ-
веденной продукции. Следовательно, любые отклоне-
ния в стоимости продукции добывающей промышлен-
ности могут спровоцировать возникновение очеред-
ного дисбаланса между двумя подразделениями
капиталистической системы. Подорожание сырья и
материалов в результате уменьшения производитель-
ности труда, изменения цен на соответствующие
ресурсы и т.п. приводят к нарушению процесса вос-
производства капитала в перерабатывающей промыш-
ленности, таким образом происходит коренное пре-
образование стоимостного соотношения капитала в
данной сфере. Если предположить, что доступ к
дополнительной денежной массе отсутствует либо её
величины недостаточно для непрерывного осуществ-
ления процесса воспроизводства в прежних объёмах,
то необходимость в определённом количестве рабо-
чей силы ликвидируется. Очевидно, что цена продук-
ции перерабатывающей промышленности в следую-
щем рассматриваемом периоде существенно повы-
сится, что окажет значительное инфляционное давле-
ние на потребительский рынок.

Итак, причины экономических кризисов возни-
кают в рыночной системе в результате непропорцио-
нального распределения созданных стоимостей. Но
почему возникает эта непропорциональность? Простая
несогласованность решений отдельных производите-
лей формирует достаточно расплывчатый ответ на по-
ставленный вопрос. Рассмотрим более подробно про-
цесс возникновения рассматриваемых явлений.

Конкуренция, как борьба капиталиста за опреде-
лённую долю созданной в процессе производства сто-
имости, порождает хозяйственные процессы, харак-
теризующиеся своей противоречивостью. Так, с
одной стороны, чем выше уровень конкуренции, тем
соответственно ниже уровень цен товарного капитала,
тем более ярко выражено стремление предпринимате-
ля извлекать из процесса обращения дополнительную
величину стоимости – отличную от ординарной или
так называемой средней величины – за счёт внедре-
ния новаций. В таком случае, стоимость готовой про-
дукции, в результате увеличения производительности
труда, гораздо ниже цен характерных для определён-
ного рынка. С учётом средней рентабельности хозяй-
ственной деятельности в определённой сфере, прибыль
на преобразованные в соответствующую форму ин-
вестиции, не выходит за пределы характерного для

данной отрасли значения – она остаётся на прежнем
уровне. Таким образом, у предпринимателя возника-
ет возможность (которую он полностью реализует)
извлечь дополнительную величину денежной массы
в форме прибыли на капитал. Вполне естественно,
величина износа основного капитала возрастает, тем
самым, провоцируя повышение стоимости готовой
продукции, однако, ускорение оборота капитала в
результате сокращения времени обращения товарной
продукции и рабочего периода позволяет собствен-
нику разделить всю величину стоимости основных
фондов на соответствующее количество периодов
оборотов капитала. Следовательно, потребности в вос-
производстве оборотного и основного постоянного
капиталов приобретают тенденцию к увеличению. В
тоже время, уже на рассматриваемом этапе могут
возникнуть определённые несоответствия между спро-
сом на средства производства и их предложением.

С другой стороны, низкий уровень конкуренции
ограничивает внешнее принуждение к т.н. ускоренно-
му пополнению амортизационного фонда. При этом
стоимость продукции может остаться неизменной, но
так как органическая и техническая структура капи-
тала различна, цена производства, а следовательно и
уровень прибылей, будет заметно отличаться между
различными сферами. Фактически результат в этом
случае подобен эффекту увеличения интенсивности
производства, т.е. когда цена товара заметно отлича-
ется от его стоимости при одинаковой продолжитель-
ности труда. Инерционное функционирование нацио-
нального хозяйственного сектора производящего сред-
ства производства для соответствующего подразде-
ления – при данной фиксированной производитель-
ности труда – в определённый момент приводит к тому,
что предложения товарной продукции в этом секторе
(а именно основных фондов) существенно возраста-
ет по отношению к спросу на неё, т.е. возникает отно-
сительное перепроизводство связанное, опять-таки, с
несогласованностью решений отдельных предприни-
мателей.

Тем не менее, ускоренный оборот капитализи-
рованной стоимости в рамках простого или расши-
ренного воспроизводства за счёт высокого уровня
конкуренции не исключает периодическое образова-
ние кризисных явлений. Преимущество проявляется
в момент стабилизационной политики государства,
в частности кредитно-денежной политики. Принци-
пы регулирования деловой активности, сформулиро-
ванные Дж. М. Кейнсом остаются актуальными не
зависимо от структуры рынка хозяйственной системы
страны, при этом существенно изменяется эффек-
тивность их воздействия в зависимости от соотно-
шения хозяйственных элементов. Фактически, при
минимальных расходах НБУ, при формировании мас-
сы „дешёвых” денег, в условиях конкурентной среды,
достигается максимальный положительный резуль-
тат для экономики в целом. Данное предположение,
прежде всего, основано на том, что скорость оборота
малых предприятий значительно больше, чем, на-
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пример, в крупном бизнесе. Следовательно, вели-
чина денежной массы направленной НБУ в хозяй-
ственный сектор через коммерческую банковскую
систему существенно уменьшается. Кроме того, уве-
личение производительности труда позволяет в наи-
меньшие сроки ликвидировать последствия эконо-
мических дисбалансов.

В зависимости от потребительского спроса на
определённую товарную группу определяется потен-
циал для расширения предпринимательской деятель-
ности, а именно возможность реализовать стоимость
n-го количества продукции. Закон предельной полез-
ности в пределах фиксированной эластичности спроса
определяет относительные преимущества отдельного
товара по отношению к товару альтернативного хозяй-
ствующего субъекта. Следовательно, стремление
предпринимателя к обретению релевантного превос-
ходства успешно осуществляется именно в условиях
высокой конкуренции. Инновации, в рассматриваемом
случае, позволяют достичь максимального финансо-
вого результата в краткосрочном периоде, за счёт
роста производительности труда, но в более отдалён-
ной перспективе выравнивают всякое отклонение от
средней величины прибыли в процентном выражении.
При этом конкуренция препятствует повышению ин-
дивидуальных цен над рыночными поддерживая, тем
самым, ценовую стабильность. Т.е. отношение гото-
вой для индивидуального или производственного на-
значения продукции к её денежному выражению, при
прочих равных условиях, не изменяется.

Возвращаясь к распределению стоимостей на
макро уровне, следует отметить, что увеличение по-
требительских цен обусловленное снижением произ-
водительности труда в сельском хозяйстве (которая в
большей степени зависит от воздействия внешних
факторов: погодных условий, плодородия почвы, сол-
нечной активности и т.д.), соответствующим образом
отражается на материальном обеспечении населения.
При условии пропорционального увеличения заработ-
ной платы и относительно стабильного уровня цен
производства сокращаются с одной стороны темпы
расширение капитала, с другой стороны уменьшает-
ся уровень индивидуального потребления совокупного
предпринимателя. В подобных случаях фиксируется
уменьшение рентабельности предпринимательской
деятельности за счёт увеличения издержек производ-
ства. Данное предположение верно при высоком
уровне конкуренции, а именно когда цены производ-
ства max приближенны к стоимости производства.
Увеличение нормы прибыли возможно или в резуль-
тате экономии в использовании оборотных средств или
за счёт улучшения технического строения капитала.

Выводы: 1. В капиталистической системе воз-
можность избежать периодических кризисов перепро-
изводства исключена; 2. Централизованная регламен-
тация в распределении созданных стоимостей пред-
полагает ликвидацию одного из основных принципов
функционирования рыночной экономики – свободы

предпринимательской деятельности; 3. Глубина спадов
деловой активности обратно пропорциональна степени
давления конкуренции. 4. Развитие малого бизнеса
является главным источником развития конкуренции.
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Постановка проблеми. Питання державно-при-
ватного партнерства споконвічно досліджували вчені
країн з ринковою економікою, де відбувалися значні
зміни у системі економічних відносин держави й при-
ватного сектора в контексті ліберально-консерватив-
них доктрин. Теоретичне обґрунтування концепції дер-
жавно-приватного партнерства було здійснено значно
пізніше. Американський економіст Х. Лейбенстайн,
який розробив теорію Х-ефективності (1966 р.), дійшов
висновку, що неефективність діяльності приватних
утворень виникає одночасно і з надмірного втручання
держави, і з бюрократизації державних організацій-
них структур. У зв’язку із цим, відповідно до теорії
Лейбенстайна, необхідні державно-приватні партнер-
ства, щоб зменшити джерело Х-неефективності в гро-
мадських організаціях і сприяти розвитку більш кон-
курентного ринкового середовища [1, р. 5]. Однак,
актуальність проблеми взаємовідносин держави і
бізнесу не тільки залишається, вона органічно постає
із загального усвідомлення урядами багатьох країн не-
обхідності об’єднання зусиль у досягненні загально-
державних національних цілей. Взаємовідносини між
державою і приватним бізнесом стають життєво необ-
хідними, оскільки обидві сторони виступають джере-
лами найбільш важливих ресурсів і обмежень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Огляд і аналіз існуючої на сьогодні літератури по-
казує, що системні або хоча б наближені до них до-
слідження й узагальнення наукового бачення і оцінок
державноприватного партнерства відсутні. Здебіль-
шого цю проблему досліджують з погляду диферен-
ційованого опису партнерства у розвиненому
суспільстві. Утім, питання, що розглядаються в
наявних працях зарубіжних і вітчизняних учених,
мають високий науковий рівень, що зумовлює мож-
ливість не тільки теоретичного, але і практичного
пошуку шляхів підвищення суспільної результатив-
ності партнерства і бізнесу.

Аналізу зазначеної проблеми з погляду визначен-
ня сутності державно-приватного партнерства, його
основних елементів і форм, базових ознак партнерів
присвячені праці зарубіжних учених. Г. Ецковіц [2]
формулює концепцію „потрійної спіралі”, у якій освітні
та наукові установи з місією продукування і дисимі-
ляції знань перетворюються у підприємницькі струк-

тури, що сприяє розвитку підприємницького універ-
ситету. Австрійський економіст Л. Шарінгер [3] про-
понує нову модель взаємодії держави і приватного
сектора в інвестиційній сфері. В. Варнавський [4] ана-
лізує економічні, організаційні, правові та інші теоре-
тичні аспекти державно-приватного партнерства.
М. Дерябіна [5] розглядає державно-приватне парт-
нерство в якості альтернативи приватизації, перероз-
поділ функцій держави в моделях партнерства. До
питань пов’язаних з пошуком нових тенденцій дер-
жавно-приватного партнерства у транзитивній еко-
номіці, з’ясування механізму його реалізації взагалі і
за галузевими напрямами звертались вітчизняні до-
слідники: В. Геєць [6], О. Головінов [7], П. Захарчен-
ко, А. Сосновський, О. Гавриш, С. Ушацький [8],
Л. Проданова [9] та ін.

Невирішена частина загальної проблеми.
Однак багатоаспектність проблеми, нові світові тен-
денції потребують продовження і розширення пошуку
і атрибутивних засад формування державно-приват-
ного партнерства, і таких, що не є обов’язковими, але
за певних умов можуть бути корисними у формуванні
взаємних співвідносин і взаємозв’язків інституційних
агентів партнерства. До того ж суспільно-економічні
умови в Україні сьогодні такі, що науково-технологіч-
ний розвиток економіки великою мірою можливий не
тільки за рахунок державної підтримки, але і ефектив-
ного сумісного використання активів державного
і приватного секторів. У цьому аспекті з’ясування
питань, пов’язаних з формуванням державно-приват-
ного партнерства, є дуже актуальним.

Мета дослідження. Основна мета статті поля-
гає у визначенні домінуючих засад формування дер-
жавно-приватного партнерства і концептуальної схеми
їх реалізації.

Основні результати дослідження. Розміркову-
ючи теоретично і виходячи з наявної зарубіжної прак-
тики, державно-приватне партнерство можна визна-
чити як союз господарюючих суб’єктів (держави,
приватного бізнесу) і інститутів (правових, фінансово-
кредитних), взаємодіючих у процесі виробництва і
використання благ, які пов’язані з умовами життє-
діяльності суспільства і забезпечують реалізацію стра-
тегічних цілей його сталого економічного розвитку.
Як економічна категорія, державно-приватне партнер-
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ство – це особливий тип економічних відносин, який
необхідно розглядати з позицій доцільного викорис-
тання обмежених ресурсів з метою переходу до інно-
ваційного розвитку економіки. Основу цього типу
відносин утворює взаємообумовленість підприємни-
цької функції і державного регулювання, взаємозв’язок
інститутів держави і підприємницького середовища.

Для розуміння механізму формування державно-
приватного партнерства важливим є визначення його
атрибутивних засад. Відповідно до практики країн з
розвиненою ринковою економікою, як такі, що є не-
обхідними, постійними при утворенні державно-при-
ватного партнерства, можуть бути зазначені наступні:

– кооперація державних і приватних інституцій-
них структур задля певних цілей, що опирається на
відповідні домовленості сторін;

– тимчасова обмеженість дії угод про партнер-
ство (від 5 до 50 років);

– фінансування проектів за рахунок приватних
інвестицій (із джерел, не заборонених законодав-
ством), доповнених державними фінансовими ресур-
сами, або ж спільне інвестування декількома учасни-
ками;

– визначення приватного партнера винятково на
конкурсній основі;

– розподіл відповідальності між партнерами за
результати діяльності державно-приватного партнерства;

– розділення ризиків між учасниками угоди у про-
цесі функціонування державно-приватного партнерства;

– ефективність діяльності партнерства передба-
чається вищою, ніж у випадку здійснення такої діяль-
ності державою без залучення приватного партнера.

Звичайно дії держави і приватного бізнесу з реа-
лізації цих засад розмежовані, адже держава діє в
просторі одних правомочностей, приватний сектор –
інших. Партнерство змішує ці простори в один і зму-
шує обох суб’єктів існувати в іншому середовищі, де
діють й інші правила. У точному значенні партнерство
інституційно перетворює середовище діяльності, що
традиційно відноситься до відання держави. Кожний
учасник партнерства бере на себе ті завдання і відпо-
відальність, які він може забезпечити із кращою якістю
і ефективністю. Звичні ж, традиційні взаємовідносини
держави та бізнесу мають певну інерційність. Відбуває-
ться „звикання” економічного організму країни до
певної системи державних заходів, структури і обсягу
ресурсних і фінансових потоків, складаються тісні
особисті зв’язки. Радикальна зміна існуючої форми
взаємовідносин цих суб’єктів може привести до не-
стабільності, порушенню макроекономічної рівнова-
ги, спаду в економіці. Тому застосування у механізмі
взаємовідносин держави і бізнесу засад повноцінно-
го державно-приватного партнерства як ефективного

інституту інтеграції державних і приватних ресурсів з
метою сталого розвитку національної економіки – про-
цес складний, суперечливий, він повинен бути затре-
буваний і сприйнятий більшістю структур приватного
сектора і структур державного управління. При цьому
повинна домінувати така атрибутивна засада партнер-
ства, як розуміння його суб’єктами не тільки спільності
цілей, але і специфіки дій по їх досягненню, можлива
систематизація яких запропонована на рис. 1.

Необхідними засадами формування державно-
приватного партнерства, здатними впливати на ефек-
тивність реалізації цілей і дій держави і бізнесу, можна
вважати також вільний вибір партнерів, спільне узго-
дження основних умов і спонукальних механізмів
реалізації проектів; стандартизація заходів, орієнтова-
них на реалізацію проектів, забезпечення прозорості,
довіри, зменшення ризиків, досягнення компромісних
рішень; структурування контрактів і вибір їх оптималь-
ного варіанту. Поряд з відзначеними, суттєвою заса-
дою у формуванні державно-приватного партнерства
є конкурентний принцип відбору учасників. Переваги
при відборі претендентів залежать від основної цілі
держави як публічної влади. Якщо ціль – скорочення
державних витрат, то в якості основних повинні роз-
глядатися фінансові критерії (наприклад, пропозиції
найвищої ціни за концесію, або, напроти, найнижчий
рівень необхідних субсидій). Якщо головною вимо-
гою до проекту партнерства є поліпшення обслугову-
вання населення, основними критеріями відбору мо-
жуть бути показники якості передбачених робіт, більш
низькі тарифи за послуги. Важливими для держави
критеріями можуть бути показники екологічної безпе-
ки, захисту навколишнього середовища й ін. Розподіл
дій і відповідальності між державою і бізнес-структу-
рами залежить від сфери реалізації проекту, стану і
форми ринку, місцевих рамкових обставин. За всієї
важливості цих умов, великої значущості набуває така
атрибутивна засада, які вибір оптимальної моделі /
форми організації державно-приватного партнерства.
У світовій практиці склалися різноманітні моделі (кон-
кретні проекти державно-приватного партнерства),
форми, варіанти реалізації партнерських відносин між
державою й бізнесом. В узагальненому виді існуючі
моделі партнерства можна представити так: договірні,
коли права власності жорстко розподілені; програмні,
де мова йде про часткову передачу деяких прав влас-
ності від держави до приватного партнера (зазвичай
право користування, володіння і управління); змішані,
коли має місце часткова участь (на паях) приватного
капіталу у державному підприємстві (спільне підприєм-
ство), що припускає більш високий рівень інтеграції
державного й приватного капіталу.

У межах кожної із цих інституційних альтернатив
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державно-приватного партнерства існують певні його
форми, які різняться, насамперед, рівнем розподілу
ризиків між сторонами. Відповідно до наявної у
світовій практиці класифікації [10, с. 16], розрізняють

такі форми державно-приватного партнерства: контрак-
ти як адміністративний договір; договір оренди; кон-
цесійні угоди; угоди про розподіл продукції; спільні
підприємства.

Рис. 1. Система узагальнених можливих дій інституційних суб’єктів під час створення й функціонування
державно-приватного партнерства

Дії держави й бізнесу під час створення та реалізації проектів  
державно-приватного партнерства 

Держава  Цілі  Приватний партнер  

Аналіз існуючого 
законодавства щодо 

можливостей створення і 
реалізації партнерства  

Вибір напрямів проекту, 
обґрунтування його 
актуальності шляхом 
експертних оцінок  

Специфікація вимог до 
партнера з погляду його 
економічних, технічних, 
фінансових можливостей  

Конкурсний відбір 
приватних партнерів  

Оформлення договірних 
угод  

Внесення інвестицій у 
обумовленій формі  

Моніторинг дотримання і 
забезпечення приватним 
партнером умов договору  

- збільшення обсягу 
інвестування у проекти 
загальнонаціонального 
значення;  
- модернізація підприємств 
державного сектора на 
основі використання 
технічного і управлінського 
досвіду бізнесу;  
- формування сприятливих 
чинників і умов для 
інноваційного розвитку 
бізнесу;  
- зростання масштабів 
капіталізації підприємств-
учасників партнерства;  
- збільшення конкуренто-
спроможності суб’єктів 
партнерства за рахунок 
зниження витрат на 
створення інноваційної 
продукції (послуг), 
передбачених проектом;  
- реалізація стратегії 
розвитку економіки 
інноваційного типу;  
- надання споживачам 
продукції і послуг у 
найкращій спосіб і за більш 
низькими цінами, ніж 
кожний партнер 
одноосібно.  

Оформлення договірних 
угод  

Фінансування проекту  

Організація і управління 
здійсненням проекту  

Уведення в дію, 
експлуатацію 

результатів проекту, 
вихід на ринок 

Одержання комерційної 
вигоди (прибутку, бонусу 
від влади на якісь правові 
привілеї у використанні 
результату проекту тощо)  

Повернення (передача) 
державі її активів у 
примноженому стані   
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Контракти укладаються державою (органом
місцевого самоврядування) і приватною фірмою для
виконання суспільно необхідних робіт, надання су-
спільних послуг, для управління, постачання продукції
для державних потреб через державні закупівлі і ін.
В адміністративних контрактних відносинах права влас-
ності не передаються приватному партнерові, витрати
і ризики повністю несе держава. Ціль складання подіб-
ного контракту – зниження вартості надаваних держа-
вою послуг через залучення підприємств будь-якої
організаційно-правової форми за конкурсом. Інтерес
приватного партнера полягає в одержанні права, що
обговорюється у договорі, на частку доходу, прибут-
ку або стягуваних платежів, а також у можливих
пільгах і преференціях.

За визначеними договором оренди умовами
відбувається передача приватному партнерові держав-
ного або муніципального майна у тимчасове користу-
вання і за визначену плату. Правомочність з розпо-
рядження майном об’єкта орендних відносин збері-
гається за власником і не передається приватному парт-
нерові. Орендареві передається відповідальність, а,
отже, і ризик щодо управління майновим комплек-
сом, і комерційний ризик, за органами влади зали-
шається відповідальність за капітальні вкладення,
які можуть здійснюватися частково або повністю за
рахунок орендної плати.

Особливість концесійної угоди, як специфічної
форми відносин між державою і приватним партне-
ром, полягає у наступному. Держава (муніципальний
орган) у рамках партнерських відносин, залишаючись
власником майна, що становить предмет концесійної
угоди, уповноважує приватного партнера виконувати
протягом певного строку дії (функції), що обмовля-
ються в угоді. Із цією метою держава наділяє його
відповідними правомочностями, необхідними для за-
безпечення нормального функціонування об’єкта кон-
цесії. За користування державною або муніципальною
власністю концесіонер вносить плату на умовах, зафік-
сованих у концесійній угоді. Доцільність укладання
концесійних угод визначається необхідністю залучен-
ня значних інвестиційних коштів у модернізацію і роз-
виток інфраструктури при обмеженості бюджетних
ресурсів. Приймаючи певні фінансові зобов’язання по
здійсненню інвестицій в інфраструктурні системи,
приватний бізнес бере на себе всі групи ризиків:
комерційні, інвестиційні і експлуатаційні, пов’язані з
управлінням створюваної інфраструктури і забезпечен-
ням її працездатності. Не викликає сумніву, що інтерес
бізнесу до подібних угод можливий тільки у тому
випадку, якщо ризики прийнятні і дозволяють забез-
печити необхідну норму прибутковості на вкладений
капітал.

В інфраструктурних галузях, де особливо необ-
хідний притік приватних інвестицій і висококваліфіко-
ване управління, розрізняють: концесія на вже існуючі
об’єкти інфраструктури; концесія на будівництво або
модернізацію інфраструктурних об’єктів; угода, за
якою об’єкти інфраструктури державної або муніци-
пальної власності передаються в управління приватній
компанії на фіксований строк. У межах зазначених
груп можливі інші варіанти концесійних угод, засно-
ваних на різному сполученні правомочностей влас-
ності між державою і приватними концесіонерами, а
також видів і меж конкретної підприємницької й інвес-
тиційної діяльності останніх:

– будівництво, експлуатація / управління, пере-
дача – BOT (Build, Operate, Transfer);

– будівництво, володіння, експлуатація / управ-
ління, передача – BOOT (Build, Own, Operate,
Transfer);зворотний ВООТ, коли влада фінансує  і
зводить інфраструктурний об’єкт, а потім передає його
в довірче управління приватному партнерові з правом
для нього поступово викупити об’єкт у свою власність;

– будівництво, передача, експлуатація / управлін-
ня – BТО (Build, Transfer, Operate);

– будівництво, володіння, експлуатація / управлін-
ня – ВОО (Build, Own, Operate);

– будівництво, експлуатація / управління, обслу-
говування, передача – ВОМТ (Build, Operate, Maintain,
Transfer);

– проектування, будівництво, володіння, експлу-
атація / управління, передача – DВООТ (Design, Build,
Own, Operate, Transfer);

– проектування, будівництво, фінансування, екс-
плуатація / управління – DBFO (Design, Build, Finance,
Operate).

Угоди про розподіл продукції, як форма парт-
нерських відносин держави і приватного бізнесу, на-
гадують традиційну концесію, але не тотожні їй. Роз-
ходження полягають, насамперед, у відносинах влас-
ності на вироблену продукцію: у концесіях концесіо-
нер є власником всієї випущеної продукції, відповід-
но до угод про розподіл продукції партнерові держави
належить тільки її частина. У випадку, якщо відповід-
но до концесійної угоди держава одержує частину
податків і інших платежів, наприклад, концесійних, у
натуральному вигляді, то це не розподіл продукції, а
лише заміна однієї форми розрахунків на іншу, що
влаштовує обидві сторони угоди.

У світовій практиці угоди про розподіл продукції
найбільш затребувані в капіталоємних сферах надро-
користування, насамперед, у сфері нафтового бізне-
су. Відомі різні моделі конкретного розподілу продукції
і їх модифікації. Вони зумовлені тим, як саме здійсню-
вати розподіл: відразу на дві частини або після від-
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рахування витрат інвестора. Умови розподілу можуть
також узгоджуватися з особливостями оподаткуван-
ня. У цілому кожна країна обирає зручний для неї кон-
кретний механізм розподілу добутої вітчизняним або
закордонним інвестором продукції.

Спільні підприємства є найпоширенішою фор-
мою партнерства держави й бізнесу. Істотною особли-
вістю спільних підприємств будь-якого типу є те, що
держава постійно бере участь у поточній виробничій,
інвестиційній і адміністративно-господарській діяль-
ності. Можливості приватного партнера у прийнятті
самостійних рішень, як і ризики, визначаються част-
кою у спільному капіталі. Принципово важливим є те,
що зміна пайової структури спільного капіталу на
користь однієї із сторін партнерства означає тільки
перерозподіл акцій між інвесторами, але не веде до
його збільшення. Важливо також і те, що у випадку
націоналізації спільного підприємства за участю дер-
жави викуп акцій здійснюється за поточним курсом
поза залежності від обсягу первісно вкладеного
приватним інвестором капіталу. Зазначимо, що у
випадку націоналізації концесійного підприємства,
відповідно до світової практики, держава зобов’язана
відшкодувати концесіонерові вартість інвестованого
капіталу і виплатити компенсацію за упущену вигоду.

Окрім названих механізмів співробітництва дер-
жави й приватного бізнесу, існує ряд типових спеціалі-
зованих контрактів, серед яких зарубіжні експерти
виділяють такі:

– контракт на розширення, відновлення або ре-
конструкцію існуючих об’єктів без нового будівництва
(Brownfield contract);

– лізинговий контракт (Lease contract), близький
за змістом до орендного й концесійного договору;

– контракт на обслуговування (Service contract),
за яким приватний партнер одержує від держави вже
готовий об’єкт в управління й обслуговування без
інвестиційних зобов’язань.

Може укладатися й спеціальний контракт на
управління, коли держава передає приватному парт-
нерові (кваліфікованому менеджменту) винятково
управлінські функції без зміни організаційно-право-
вої форми і титульного власника об’єкту [11, с. 107].

Розглянуті засади формування державно-приват-
ного партнерства і його форми дозволяють зробити
висновок, що партнерські відносини держави й при-
ватного бізнесу, по-перше, органічно включаються до
сфери виробництва суспільних благ на основі широ-
кого використання системи договірних (контрактних)
відносин. Саме вони значно доповнюють, а іноді і за-
мінюють прямі владні механізми організації і управлін-
ня в економіці. По-друге, головною засадою держав-
но-приватного партнерства у будь-якій формі є орга-

нізаційний та інституційний союз між державою та
бізнесом, утворений на певний строк для здійснення
конкретного проекту. Тому можливим є припущення,
що всі форми державно-приватного партнерства до-
зволено  класифікувати наступним чином:

– договірні партнерства, до яких відносяться:ви-
конання робіт, надання послуг, управління активами
(майновими комплексами) за державним (муніципаль-
ним) контрактом з метою створення, ремонту, екс-
плуатації, управління державним (муніципальним) май-
ном; угоди про розподіл продукції; концесії;

– інституційні партнерства, для яких характерно
створення на базі державного (муніципального) майна
господарчого товариства, спільного підприємства, у
статутному капіталі і в управлінні діяльністю якого бере
участь держава (муніципалітет) і приватний інвестор.

Визначені засади формування державно-приват-
ного партнерства дозволяють припустити наступну
схему процесу їх реалізації (рис. 2).

За всіма формами державно-приватного партнер-
ства принциповою засадою його формування є розме-
жування ролей інституційних партнерів. Держава висту-
пає як суб’єкт влади і суб’єкт господарського обороту,
приватний партнер – як суб’єкт (учасник) господар-
ського обороту. Тому, хоча державно-приватне партнер-
ство спеціально створюється для досягнення певних
цілей, спирається на відповідні домовленості і принципи
рівності сторін з погляду непорушності умов угоди й
відповідальності за прийняті зобов’язання, тотожності у
функціях як діях по реалізації засад партнерства, не може
бути одвічно. Держава, забезпечуючи права власника,
носія суспільних інтересів, виявляє необхідність держав-
но-приватних угод у тих або інших сферах економіки,
встановлює цілі проекту, визначає його вартісні і якісні
параметри, специфічні форми фінансування, визначає
принципи проведення конкурсу для вибору приватних
партнерів, забезпечує домовленість між учасниками
угоди про розподіл ризиків, здійснює контроль і оцінку
виконання приватними партнерами умов угоди та ін.

Приватний партнер повинен здійснювати опера-
тивну діяльність на різних стадіях реалізації проекту:
участь у його розробці, фінансуванні, створенні пред-
мета проекту, експлуатацію, ефективне управління,
практичну реалізацію послуг споживачам та ін. Поділ
функцій дозволяє, у тому числі, скорочувати транс-
акційні витрати, пов’язані з невизначеністю ринково-
го середовища і властивими йому ризиками, з веден-
ням переговорів і складанням контрактів, здійсненням
контролю за їх виконанням.

Залежно від обраної форми партнерства і масш-
табів передачі державою правомочностей власності
приватному партнерові, може підвищуватися або
зменшуватися ступінь реальної участі останнього у
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спільних державно-приватних проектах. При цьому
кожного разу за державою залишаються основні
важелі регулювання й контролю, до числа яких від-
носять: тарифну політику (вона завжди й в усіх краї-
нах залишається у держави), контроль за безпекою й
дотримання екологічних умов виробництва, контроль

за якістю обслуговування кінцевих споживачів.
Завдяки збереженню цих контрольних функцій дер-
жава може відійти від безпосереднього управління гос-
подарською сферою, віддати господарську діяльність
приватному бізнесу, залишаючи за собою контрольні
важелі за діяльністю своїх партнерів по проекту.

О. М. Головінов

Рис. 2. Концептуальна схема процесу реалізації засад державно-приватного партнерства
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Підсумовуючи, констатуємо, що політика держа-
ви в Україні відносно ефективного розвитку іннова-
ційної спрямованості економіки повинна бути зорієн-
тована на підсилення процесу кооперації зусиль її інсти-
туційних суб’єктів за допомогою утворення партнерств.

Успішне функціонування державно-приватного
партнерства будь-якої форми припускає передбачену
й усталену макроекономічну ситуацію в країні, пра-
вовий захист приватної власності, надійність фінансо-
вих ринків, прозорість і довірливий характер партнер-
ських відносин. Результати взаємовідносин партнерів
здатні підсилюватися під час забезпечення з боку дер-
жави позитивного іміджу партнерства як відкритого
інституту, створюваного в інтересах суспільства.

Зважаючи на подану інтерпретацію домінуючих
засад державно-приватного партнерства, його подаль-
ший аналіз має виходити з розуміння практики вико-
ристання партнерства в зарубіжних країнах, спрямо-
ваної на інноваційний розвиток і творче перетворення
суспільства.
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Головінов О. М. Концептуальні засади фор-
мування державно-приватного партнерства

У статті на теоретичному рівні розширено уяв-
лення про атрибутивні засади державно-приватних
партнерств, без успішного формування яких немож-
ливо не тільки ефективно організувати взаємовідно-
сини приватного бізнесу і державних органів управлін-
ня, але і взагалі одержати значний прогрес у форму-
ванні інвестиційного потенціалу української економіки.

Ключові слова: партнерство, держава, приватний
бізнес, контракти;  оренда; концесійні угоди; угоди про
розподіл продукції; спільні підприємства.

Головинов О. Н. Концептуальные основы
формирования государственно-частного партнер-
ства

В статье на теоретическом уровне расширены
представления об атрибутивных основах государствен-
но-частных партнерств, без успешного формирова-
ния которых невозможно не только эффективно орга-
низовать взаимоотношения частного бизнеса и госу-
дарственных органов управления, но и вообще полу-
чить существенный прогресс в формировании инвес-
тиционного потенциала украинской экономики.

Ключевые слова: партнерство, государство, част-
ный бизнес, контракты;  аренда; концессионные со-
глашения; соглашения о разделе продукции; совмест-
ные предприятия.
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Article on the theoretical level, the expanded vision
of attributive fundamentals of public-private partnerships
without the successful formation which not only
effectively organize the relationship between private
business and public administration, but also get significant
progress in shaping the investment potential of the
Ukrainian economy.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Сегодня все экономисты Украины и всего пост-

советского пространства отождествляют рыночную
экономику с капиталистической экономикой. Никто не
считает рыночной социалистическую экономику.
Рыночной экономикой является экономика, в которой
существенную, определяющую роль играет рынок.
Исходя из реальной действительности, советские эко-
номисты считали, что в Советском Союзе свободного
рынка не было. Отсюда следовал вывод, что соци-
алистическая экономика не является рыночной.
Однако научный анализ показывает, что ни теория
социализма, ни практика его создания и развития в
СССР не соответствует сущности этого понятия.

Экономика Советского Союза была создана на
основе теоретической модели классиков марксизма-
ленинизма. Основу этой модели составляли две глав-
ные идеи. Первая идея, принадлежащая К. Марксу, со-
стояла в том, что социализм является первой фазой
капиталистического общества. В „Критике Готской про-
граммы” К. Маркс писал: „Но эти недостатки неиз-
бежны в первой фазе коммунистического общества,
в том его виде, как оно выходит после долгих мук
родов из капиталистического общества” [1, с. 20].

Ни здесь, ни в других работах К. Маркс не на-
зывает социализм первой фазой коммунистического
общества. Но и современники К. Маркса, и нынеш-
ние ученые догадываются о том, что общество, кото-
рое „выходит после долгих мук родов из капиталис-
тического общества” – это именно социалистическое
общество. Поэтому мы можем с уверенностью ска-
зать, что К. Маркс именно социализм называл пер-
вой фазой коммунистического общества.

Вторая идея, принадлежащая В. Ленину, за-
ключалась в том, что господствующей формой соб-
ственности при социализме должна быть государ-
ственная собственность [2, с. 481]. Обе эти идеи не-
состоятельны. Доказательству этой несостоятельнос-
ти и обоснованию правильного понимания сущности
социализма посвящена данная статья.

Целью данной статьи является рассмотрение
теоретических аспектов исторических границ ры-
ночной экономики, обоснование идеи о том, что
историческими формами рыночной экономики
выступают капиталистическая и социалистическая
экономика.

К. Маркс объединил социализм и коммунизм в
одно, коммунистическое общество, поскольку и при
социализме, и при коммунизме господствует обще-
ственная собственность и отсутствует эксплуатация
человека человеком, а различия в уровне производи-

тельных сил будут постепенно исчезать по мере раз-
вития производства. Однако практика строительства
социализма в СССР и научный анализ показали, что
различия между социализмом и коммунизмом весьма
существенны. Коммунизм базируется на единой, ком-
мунистической собственности и, естественно, комму-
нистическое производство не является товарным.
Государство при коммунизме отомрет. Государствен-
ное управление заменяется общественным самоуправ-
лением. Труд станет первой жизненной потребностью
каждого члена общества. Распределение произведен-
ных благ будет осуществляться по потребностям
исходя из наличных возможностей.

Социализм же базируется на различных формах
собственности и, естественно, социалистическое про-
изводство является товарным. Государство играет
весьма существенную роль. Труд не стал первой жиз-
ненной потребностью и нуждается в материальном и
моральном стимулировании, поэтому распределение
произведенных благ осуществляется по труду. Произ-
водственные отношения на государственных предпри-
ятиях при социализме близки по характеру к произ-
водственным отношениям капитализма. Здесь сохра-
няется форма найма рабочих на работу, используются
категории собственности, зарплаты, прибыли и другие
атрибуты капиталистической экономики. Все это сви-
детельствует о том, что между социализмом и комму-
низмом имеют место существенные различия не только
в уровне производительных сил, но и в характере про-
изводственных отношений. Это два различных способа
производства, которые нельзя объединять в одну
общественно-экономическую формацию только на том
основании, что у них есть некоторые общие черты.
Рабовладение, феодализм и капитализм тоже имеют
некоторые общие черты. Все они базируются на частной
собственности и связаны с эксплуатацией человека
человеком. Однако все они представляют различ-
ные способы производства и относятся к различным
общественно-экономическим формациям.

Таким образом, идея К. Маркса о том, что со-
циализм и коммунизм представляют одну ту же,
коммунистическую формацию, является несостоя-
тельной.

Вторая  идея, идея господства государственной
собственности при социализме, также несостоятель-
на. Ленинские аргументы в пользу этой идеи своди-
лись к тому, что при господстве коллективной соб-
ственности у коллективов предприятий появятся права
ослаблять или тормозить распоряжения „обще-
государственной власти…” [2, с. 481].
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Действительно, при господстве коллективной
собственности у коллективов предприятий появится
возможность не выполнять государственные планы,
если эти планы будут противоречить интересам пред-
приятий, оспаривать любые решения органов обще-
государственной власти, что может вызвать анархию
в обществе. При капитализме нет ни в одной стране
господства государственной собственности, тем не
менее распоряжения органов общегосударственной
власти, как правило, выполняются. Главный источ-
ник анархии там – конкуренция между частными пред-
приятиями. При господстве коллективной собствен-
ности между коллективными предприятиями тоже
будет возникать конкуренция. Отличие от капитализма
можно предположить лишь в том, что эта конкурен-
ция будет менее острой и разрушительной, чем конку-
ренция между частными предприятиями. С другой сто-
роны, конкуренция – не только источник анархии, но
и сильнейший двигатель развития производства. В
условиях социализма, когда труд не стал первой жиз-
ненной потребностью и нуждается в стимулировании,
конкуренция оказывается просто необходимой. Уста-
новление господства государственной собственности
равнозначно установлению приоритета общегосудар-
ственных интересов над коллективными и личными
интересами. Это противоречит принципам демократии.
В демократическом обществе интересы меньшинства
не должны ущемляться или игнорироваться. Ущем-
ление или игнорирование органами общегосударствен-
ной власти коллективных и личных интересов так же
недопустимо, как и недопустимо ущемление или
игнорирование общегосударственных интересов
отдельными коллективами и личностями. Как показа-
ла практика СССР некоторые решения органов обще-
государственной власти были не только ошибочны,
но и преступны (например, организация голодомора,
депортация крымско-татарского и других народов, рас-
стрел рабочей демонстрации в Новочеркасске в
1962 г., скрытие центральными органами власти от
народа в течение продолжительного времени инфор-
мации об аварии на Чернобыльской АЭС). В результа-
те этих решений погибло огромное количество совет-
ских людей. Поэтому у коллективов предприятий и у
народа, вообще, должно быть право оспаривать
подобные решения органов общегосударственной
власти.

Таким образом, ленинская аргументация в
пользу идеи общегосударственной собственности при
социализме оказалась односторонней и недостаточно
убедительной.

Несмотря на это В. Ленину удалось навязать свою
точку зрения и государственная собственность стала
в СССР господствующей формой собственности.
К 1990 году она составляла 90% собственности на
основные средства производства. Лишь около 10%
основных средств производства (земля полностью
находилась в собственности государства) находилось
в собственности колхозов.

Эти две формы собственности в СССР выражали
различные производственные отношения. Государ-
ственная собственность выражала отношения, харак-
терные для государственного капитализма, а колхоз-
ная собственность выражала отношения, характерные
для социализма. Эти различия находили выражения в
различных формах трудоустройства работников.
Работник (рабочий), чтобы стать членом трудового кол-
лектива государственного предприятия, учреждения или
организации, должен был написать заявление на имя
руководителя с просьбой принять его на работу и толь-
ко с его разрешения мог стать членом этого коллекти-
ва, а крестьянин, чтобы стать членом трудового кол-
лектива колхоза, должен был написать заявление с
просьбой принять его в колхоз. Это заявление рассмат-
ривалось на общем собрании колхозников и решение о
принятии или непринятии в колхоз подлежало голосо-
ванию. Даже если председатель правления колхоза воз-
ражал против принятия заявителя в колхоз, но собра-
ние проголосовало за принятие, заявитель становился
членом колхоза и вместе с другими колхозниками –
совместным собственником всего имущества колхоза.
Рабочий, который стал членом трудового коллектива
государственного предприятия, даже если он всю жизнь
проработал на одном предприятии, не становился со-
вместным собственником имущества данного предпри-
ятия, имущество предприятия оставалось в государ-
ственной собственности. Такое же положение харак-
терно и для капиталистических предприятий.

Если считать, что государственная собственность
выражает капиталистические производственные отноше-
ния, то можно с полным основанием утверждать, что
СССР был лишь на 10% социалистической страной.

Чтобы доказать, что это не так, многие совет-
ские экономисты стали утверждать и доказывать, во-
первых, что господствующей формой собственности
при социализме должна быть именно государствен-
ная собственность, часто подменяя понятие „государ-
ственная собственность” понятием „общенародная соб-
ственность”, что „она носит последовательно социа-
листический характер” [3, с. 87], что она „в наиболь-
шей степени обеспечивает соответствие обществен-
ного характера присвоения общественному характе-
ру производства” [3, с. 87], что „именно она с наи-
большей полнотой выражает равенство всех трудящих-
ся страны как совместных хозяев общественного про-
изводства” [3, с. 87]. Они стали утверждать, что „Со-
циалистическое государство – государство всего на-
рода, его собственность есть собственность всех тру-
дящихся, всего общества” [4, с. 98], что „Учесть по-
требности общества, рационально распределить и ис-
пользовать материальные и трудовые ресурсы, наме-
тить правильную перспективу дальнейшего развития
можно с точки зрения не отдельного предприятия или
района, а только всего общества” [3, с. 90].

Говоря о государстве и государственной соб-
ственности, советские экономисты имели ввиду СССР
и государственную собственность в СССР. Но надо
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иметь ввиду, что государственная собственность имеет
место и в капиталистических странах. „Однако, до тех
пор, пока государственная власть находится в руках
буржуазии, государственная собственность представ-
ляет собой одну из форм капиталистической собствен-
ности” [5, с. 347].

Буржуазии в СССР не было. Часть ее была фи-
зически уничтожена во время революции, граждан-
ской войны и сталинских репрессий, часть выехала
за границу, часть была экспроприирована, раскулаче-
на и превратилась в обычных рабочих и крестьян. По-
этому ни государство, ни государственную собствен-
ность в СССР назвать буржуазными никак нельзя.
Характер государства определяется характером влас-
ти. Если власть буржуазная, то и государство счита-
ется буржуазным.

Во времена И. Сталина СССР напоминал госу-
дарство восточной деспотии или азиатского способа
производства с полным бесправием населения перед
государством, перед государственными чиновниками.
После смерти Сталина сталинизм еще долго давал и
до сих дает о себе знать. И после смерти Сталина
государством управляли государственные чиновни-
ки, которые либо прямо назначались на государствен-
ные посты, либо формально избирались народом по
воле и указаниям верхушки Коммунистической
партии. Они же, а не народ, распоряжались государ-
ственной собственностью. Их, а не народ, можно с
большим основанием считать совместными хозяева-
ми и государственных средств производства, и общес-
твенного производства в целом.

Если советским государством управлял не
народ, а особая социальная прослойка – государствен-
ные чиновники, назначаемые, а не выдвигаемые и не
избираемые самим народом представители народа,
можно ли такое государство называть социалистичес-
ким? На наш взгляд – нет. Даже после смерти Стали-
на СССР был больше похож на государство восточ-
ной деспотии, чем на социалистическое государство.
Утверждения и аргументы советских экономистов о
том, что СССР является государством всех трудящих-
ся, а государственная собственность в СССР явля-
лась общенародной собственностью, тенденциозны и
неубедительны. Еще менее убедительными являлись
их аргументы в пользу необходимости господства го-
сударственной собственности при социализме, их ут-
верждение, что учесть потребности всего общества,
рационально распределить и использовать ресурсы,
наметить правильную перспективу дальнейшего раз-
вития можно с точки зрения не отдельного предприя-
тия или района, а только всего общества. Этот тезис
абсолютно правильный, только он не доказывает , что
для осуществления всего этого необходимо господ-
ство государственной собственности. Например, для
того чтобы учесть количество скота в стране, подсчи-
тать необходимое для него количество пастбищ и кор-
мов, количество работников, необходимое для разви-
тия животноводства и перспективу его дальнейшего

развития, необязательно, чтобы все это находилось в
государственной собственности. В капиталистических
странах, где государственная собственность не явля-
ется господствующей формой, все это осуществля-
ется весьма успешно, а прогнозы развития являются
более точными и на большую перспективу, чем это
было в СССР. Если взять коммунизм, то там вообще
не будет государственной собственности, но мы уве-
рены, что там все это будет осуществляться еще
более эффективно. Главное в этом деле – наличие не-
обходимой для этого электронной техники и добросо-
вестное отношение работников, их профессионализм.

Для определения характера производства, то есть
товарное оно или нет, мы должны руководствоваться
единственно правильным критерием, на который ука-
зывал К. Маркс, о том, что обмен может быть при-
знан товарным лишь в том случае, если он происхо-
дит между отдельными самостоятельными собствен-
никами [6, с. 94]. Если же обмен происходит между
предприятиями, принадлежащими одному и тому же
собственнику, например, государству, то такой обмен
не может быть признан товарным. Никто не обмени-
вается сам с собой, своими же продуктами. Исходя
из этого, мы должны рассматривать обмен между го-
сударственными предприятиями в СССР как не-
товарный. Следовательно, и производство на государ-
ственных предприятиях должно рассматриваться как
нетоварное. Однако, как показал опыт строительства
социализма в первые годы существования советской
власти, советская экономика не могла обойтись не
только без товарного обмена, но и без денег, что было
признано самим В. Лениным [7, с. 157 – 160]. Сле-
довательно, установление господства государствен-
ной собственности в СССР противоречило закономер-
ностям развития экономики и вызывало большие про-
тиворечия, вносило сумятицу в умы людей как в
теории, так и в практике. Об этом свидетельствует и
утверждение В. Ленина о том, что „государственный
продукт – продукт социалистической фабрики, обме-
ниваемый на крестьянское продовольствие, не есть
товар в политико-экономическом смысле, во всяком
случае не только товар, уже не товар, перестает быть
товаром” [8, с. 276]. Обмен между государственной
фабрикой и частным крестьянским хозяйством есть
обмен между двумя самостоятельными собственни-
ками и поэтому является товаром в политико-эконо-
мическом смысле. Ленин здесь ошибался. А вот
обмен между государственными предприятиями дей-
ствительно является нетоварным. Причиной того, что
подавляющее большинство продуктов, производимых
в СССР, становилось нетоварными было господство
государственной собственности. Поскольку нетовар-
ный характер производства в СССР противоречил
закономерностям развития экономики, постольку и
господство государственной собственности тоже про-
тиворечило закономерностям развития советской эко-
номики. Возникает дилемма: либо социалистическое
производство должно быть нетоварным и базирова-
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ться на господстве государственной собственности,
либо оно должно быть товарным и не базироваться на
господстве государственной собственности.

Крах советской модели социализма, основанной
на господстве государственной собственности, свиде-
тельствует однозначно об ошибочности этой модели,
об ошибочности идеи господства государственной соб-
ственности при социализме. Какой же должна быть соб-
ственность при социализме? Ответ может быть только
один: господствующей формой собственности при со-
циализме должна быть коллективная собственность.
Она, во-первых, включая работника в коллективный
труд, делает его подлинно социалистическим произво-
дителем; во-вторых, устраняет даже внешнюю форму
наемного труда; в-третьих, превращает члена трудово-
го коллектива в обособленно-ассоциированного соб-
ственника средств производства; в-четвертых, обуслав-
ливает конкуренцию между коллективными предприя-
тиями, создает больше стимулов к труду, повышая от-
ветственность работника за результаты коллективного
труда; в-пятых, обуславливает товарный характер про-
изводства коллективных предприятий.

Все это характеризует экономику, базирующую-
ся на коллективной собственности как подлинно со-
циалистическую. Поскольку коллективная собствен-
ность обуславливает товарный характер производства,
а в стране, где господствует товарное производство,
существенную, определяющую роль играет рынок,
можно с полным основанием рассматривать такую
экономику как рыночную. Таким образом, не следу-
ет ограничивать рыночную экономику рамками капи-
тализма. Второй исторической формой рыночной эко-
номики является социалистическая экономика. Науч-
ный анализ показывает, что подлинно социалистиче-
ская экономика должна быть рыночной и основывать-
ся на господстве коллективной собственности. Гос-
подство коллективной собственности все ставит на
свои места и в теории и в практике. При господстве
коллективной собственности не будут возникать
такие острые противоречия, которые возникают при
господстве государственной собственности. Эконо-
мика, базирующаяся на государственной собственно-
сти, неизбежно погибает. Поэтому напрасно лидер
украинских коммунистов П. Симоненко поет дифи-
рамбы китайской и вьетнамской экономикам, рассмат-
ривая их успехи как торжество социализма [9, с. 3].
Они базируются на господстве государственной соб-
ственности, поэтому рано или поздно их постигнет
участь советской экономики.

Остается только сожалеть, что для того, чтобы
убедить все общество в необходимости уничтожения
капитализма на нашей планете, который уже полторы
сотни лет как изжил себя и должен уступить место
социализму, основанному на господстве коллектив-
ной, а не государственной собственности, приходит-
ся терять много времени. История не отвела нам вре-
мени на исправление исторических ошибок такого

масштаба. Пока человечество будет терять время на
исправление исторических ошибок, ресурсы нашей
планеты будут исчерпаны, начнется борьба человечес-
тва за выживание и неизбежная его деградация.
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В связи с принятием Налогового кодекса, сни-
жением ставки налога на прибыль в Украине и стрем-
лением Украины стать полноправным членом Евро-
пейского Союза (ЕС), вопросы исследования нало-
говой нагрузки в сфере прямого налогообложения в
странах членах ЕС и их инвестиционной привлекатель-
ности особенно актуальны в настоящее время и тре-
буют дальнейшего изучения.

Как отмечают такие исследователи как А. Соко-
ловская, И. Педь, О. Гусак, одним из факторов,
определяющих в последнее время направления рефор-
мирования налогов на доходы в постсоциалистиче-
ских странах – новых членах ЕС, является налоговая
конкуренция, направленная на создание наиболее
благоприятных условий для привлечения прямых ино-
странных инвестиций. По мнению А. Соколовской,
следствием этой конкуренции стало снижение ставок
налога на прибыль в постсоциалистических странах.
В Украине финансирование таких стратегически
важных сфер общественной жизни как образование,
наука, здравоохранение является мизерным и осуще-
ствляется на уровне не соответствующем современ-
ным требованиям. Соответственно дальнейшее сни-
жение ставок прямых налогов может обернуться для
Украины стратегическими потерями и не привести к
ожидаемому росту инвестиций и темпов экономиче-
ского роста [1, 2]. Практическим подтверждением сде-
ланных А. Соколовской выводов являются признан-
ные в мире рейтинги конкурентоспособности стран.

По мнению М. Ануфрика налоговая нагрузка в
Украине рассчитанная как отношение совокупных
налоговых поступлений к ВВП не соответствует дей-
ствительности т.к. структура ВВП по доходам состоит
из сумм заработных плат, прибыли, ренты и уплачен-
ных дивидендов которые частично находятся в тени.
Соответственно и сам показатель ВВП в Украине не
является реальным [3].

Целью статьи является сравнительный анализ
ставок налога на прибыль и инвестиционной привле-
кательности Украины и стран ЕС.

Опыт Италии, а также других европейских госу-
дарств свидетельствует о том, что не стоит спешить
как с резким снижением налогов, так и с созданием
безналоговых зон. Налоговые доходы составляют
основу государственного бюджета любого государства

и отказ от поступлений в казну в связи с введением
часто неоправданных налоговых льгот, чревато вы-
соким уровнем дефицитов бюджетов всех уровней [4].

В мире существует две основные „школы” рей-
тингования конкурентоспособности стран – гарвард-
ско-давосская (World Economic Forum, WEF) и ло-
занская (IMD Lаusanne), [5, 6]. Всемирный экономи-
ческий форум в Давосе является швейцарской непра-
вительственной организацией, которая определяет в 
своих исследованиях индекс глобальной конкуренто-
способности (The Global Competitiveness Index), из-
меряя с его помощью способность экономики достичь
и поддерживать стабильный экономический рост в 
средне- и долгосрочной перспективе. Индекс осно-
вывается на трех составляющих: макроэкономическая
среда, качество общественных институтов, использо-
вание новых технологий, а также производится гло-
бальный опрос руководителей компаний. В каждой
стране изучаются следующие группы факторов кон-
курентоспособности: макроэкономическая динамика,
эффективность управления страной, эффективность
бизнес-сектора, развитость инфраструктуры. Страны
с высокими показателями национальной конкуренто-
способности имеют более высокий уровень благосо-
стояния своих граждан.

В индексе глобальной конкурентоспособности за
2010 г. страны, имеющие высокий уровень налого-
обложения заняли первые места. К таким странам
относятся Швеция (второе место), Финляндия (седь-
мое), Дания (девятое). Украина заняла 89-е место,
ухудшив свои позиции по сравнению с 2009 г. на
7 пунктов. Соседями Украины по рейтингу являются
такие страны как Албания, Гамбия, Гондурас. В 
2010 г. исследование охватывает 139 стран [7].

В 2004 г. налоговая нагрузка (отношение всех
налогов к ВВП) составила в Швеции 50,5%, в Фин-
ляндии – 44,3%, в Дании – 48,8% [8]. В Украине в
2004 г. налоговая нагрузка составила 13%.

Институт развития менеджмента в Лозанне
является частью Международного института развития
менеджмента — International Institute for Management
Development (IMD), (IMD-Lausanne). Данный инсти-
тут выпускает ежегодник по мировойконкуренто-
способности – The World Competitiveness Yearbook
(WCY), который на сегодняшний день считается самым
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компетентным ежегодным отчетом о конкуренто-
способности стран и регионов. Отчет строится на 
ранжировании способности государств создавать и
поддерживать экономическую и институциональную
среду, в которой предприятия могут эффективно
конкурировать.

В глобальном рейтинге конкурентоспособности
World Competitiveness Yearbook 2010 Украина заняла
предпоследнее 57-е место. Соседями Украины по рей-
тингу являются такие страны как Венесуэла, Хорва-
тия, Аргентина. Первое место получил Сингапур, вто-
рое Гонконг, третье США. В 2010 г. исследование ох-
ватывает 58 стран [9].

Среди европейских государств в первую десятку
попали Швейцария (4-е место), Швеция и Норвегия,
занявшие 6-е и 9-е места соответственно. Государства
с низкими налогами заняли предпоследние и последние
места. Таким образом, низкие налоги не являются для
инвестора самым главным фактором для ведения биз-
неса. К примеру, Швеция и Норвегия имеют высокие
темпы развития экономики при сильной налоговой
нагрузке (не менее 42% ВВП по итогам 2004 г.).

В аналитическом докладе „Ведение бизнеса в
2011 году” опубликованном всемирным банком (World
Bank), приводится рейтинг 183 государств мира по
показателю создания благоприятных условий ведения
бизнеса. В рамках проекта „Ведение бизнеса” оцени-
ваются нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность малого и среднего бизнеса на протяже-
нии его жизненного цикла. Ключевые показатели по
каждой сфере приводятся в сравнении со средними
уровнями в регионе и в странах с высоким уровнем
дохода на душу населения (ОЭСР). Страны ранжиру-
ются по благоприятствию ведения бизнеса с 1 до
183 места, первое место – наиболее высокое. Высо-
кая позиция в индексе легкости ведения бизнеса
означает, что регуляторный климат благоприятствует
ведению бизнеса. Индекс является средним показате-
лем страны по 9 индикаторам, каждый индикатор имеет
равный вес. К таким индикаторам регулирования пред-
принимательской деятельности относятся: регистрация
предприятий, получение разрешений на строительство,
регистрация собственности, кредитование, защита
инвесторов, налогообложение, международная тор-
говля, обеспечение исполнения контрактов, ликвида-
ция предприятий [10].

Согласно опубликованного индекса легкости
ведения бизнеса, первое место среди 183 стран занял
Сингапур. Наиболее благоприятные условия для
ведения бизнеса отмечаются в странах с высоким
уровнем дохода. В первую десятку также попали
страны с высоким уровнем налогообложения – Да-
ния (6-е место), Норвегия (8-е место). Украина по дан-
ным рейтинга заняла 145 место в 2011 г. и 147 место в
2010 г. Соседями Украины по рейтингу являются

такие страны как Гамбия, Камбоджа, Сирийская
Арабская Республика, Сьерра-Леоне.

По данным Информационного бюллетеня „Веде-
ние бизнеса – 2011”1 (Резюме реформ в странах
Восточной Европы и Центральной Азии), в Украине
облегчен процесс получения разрешений на строитель-
ство за счет принятия государственных и районных
нормативных актов. Упрощено соблюдение налого-
вого законодательства в связи с созданием электрон-
ных систем подачи отчетности. Также облегчен про-
цесс создания предприятий путем снижения минималь-
ного размера уставного капитала.

Из табл. 1 следует, что рейтинг Украины улуч-
шился в таких категориях как регистрация предприя-
тий и получение разрешений на строительство. В то
же время рейтинг ухудшился в таких категориях как:
регистрация собственности, кредитование, защита
инвесторов, ликвидация предприятий.

По данным всемирного банка, в категории
регистрация собственности, в Украине, по сравнению
со странами Европы, имеет место большое количе-
ство процедур, которые, в соответствии с законода-
тельством требуется пройти для регистрации собствен-
ности. В Украине таких процедур 10. В тоже время, в
странах Восточной Европы и Центральной Азии их 5,
6, а в странах ОЭСР – 4,8. Общее среднее число дней
для регистрации собственности в Украине составляет
117 дней, в странах ОЭСР – 32,7 дня [10].

В категории кредитование оцениваются права
заемщиков и кредиторов, обмен кредитной информа-
цией, количество человек, находящихся на учете в
государственном реестре (% взрослого населения),
количество человек, находящихся на учете в частных
бюро (% взрослого населения). Права заемщиков и кре-
диторов оцениваются с помощью Индекса юридических
прав. В странах ОЭСР данный индекс составляет 6,9, в
Украине 9. Чем выше оценка, тем более эффективно
законодательство по обеспечению и банкротству.

Обмен кредитной информацией оценивается по
Индексу глубины кредитной информации. Индекс
имеет шкалу от 0 до 6, и чем выше показатель, тем
более детальная информация содержится в реестрах
кредитной информации. В странах ОЭСР данный
индекс составляет 4,7, в Украине – 3.

Количество человек, находящихся на учете в
государственном реестре оценивает количество фи-
зических лиц и компаний, информация о которых со-
держится в реестре за предыдущие 5 лет. При отсут-
ствии государственного кредитного реестра, страна
получает оценку 0. Украина получила оценку 0, стра-
ны ОЭСР – 8.

Частное кредитное бюро - это частная фирма или
некоммерческая организация, которая ведет базу дан-
ных о кредитоспособности заемщиков (как физиче-
ских, так и юридических лиц) и способствуют обме-

1 Doing Business (DB) – в переводе с английского означает «ведение бизнеса».
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ну информацией между банками и финансовыми орга-
низациями. Количество человек, находящихся на учете
в частных бюро (% взрослого населения) в Украине
составил 10,1%, в странах ОЭСР – 61%.

В категории защита инвесторов оценивается сте-
пень защиты миноритарных акционеров на случай
противоправного использования активов фирмы ди-
ректорами. Данный индикатор имеет три составляю-
щих: прозрачность сделок между связанными лица-
ми, ответственность за нечестность, способность
акционеров подавать в суд на директоров и ответствен-
ных лиц компаний за неправомерные действия. Также
рассчитывается индекс защиты инвесторов, который
является средним значением показателей индексов
раскрытия информации о сделке, ответственности
директоров и легкости судебного преследования ди-
ректоров компаний. Индекс имеет значения от 0 до
10, и чем выше оценка, тем выше уровень защиты
инвесторов. Украина получила оценку 4,7, страны
ОЭСР получили оценку 6.

В категории ликвидация предприятий определя-
ется коэффициент взыскания (сколько центов на дол-
лар удается взыскать кредиторам с неплатежеспособ-
ного предприятия), среднее время на ликвидацию
предприятия, средние затраты на процедуру банкрот-
ства. Коэффициент взыскания для Украины составля-
ет 7,9, для стран ОЭСР – 69,1. Среднее время на ли-
квидацию предприятия в Украине составляет 2,9 года,
в странах ОЭСР – 1,7. Средние затраты на процедуры
банкротства в Украине составляют 42%, в странах
ОЭСР – 9,1%.

ОЭСР ведёт учет стран, которые осуществля-
ют недобросовестную налоговую конкуренцию. В
2004 г. на встрече министров финансов „Большой
двадцатки” в Берлине были утверждены налоговые
стандарты, разработанные ОЭСР в сотрудничестве со
странами, не являющимися членами этой организа-
ции. Данные стандарты предусматривают обязатель-
ный обмен информацией по налоговым вопросам с
целью контроля соблюдения национального налого-

вого законодательства. По состоянию на 02.04.2009 г.,
в докладе глобального форума ОЭСР перечислены
страны, которые имплементировали налоговые стан-
дарты или собираются это сделать. Украина в данных
списках отсутствует [11].

В Украине ставка налога на прибыль до апреля
2011 г. составляла 25% [12]. С 1.04.11 г. до 31.12.11 г.
ставка налога на прибыль в Украине установлена 23%,
с 01.01.12 г. до 31.12.12 г. – 21%, с 01.01.13 г. до
31.12.13 г. – 19%, с 01.01.14 г. – 16% [13].

Анализ ставок налога на прибыль в странах-
членах ЕС показал, что в странах ЕС применяются
различные налоговые ставки для юридических лиц
(см. табл. 2). Комитет независимых экспертов по нало-
гообложению компаний, основной задачей которого
является оценка важности влияния налогообложения на
принятие бизнес-решений в отношении осуществления
инвестиций и международного распределения доходов
между предприятиями, 10 марта 1992 г. представил док-
лад о путях реформирования налогообложения компа-
ний в ЕС. В докладе сделан вывод о том, что различия в
ставках, налоговых базах, налогообложении дивиден-
дов, процентов и роялти могут влиять на распределение
инвестиций и искажение конкуренции.

Из табл. 2 следует, что в среднем, в динамике, в
странах ЕС наблюдается снижение ставки налога на
прибыль, которая составила в 2010 г. 23,06%. Ставка
налога на прибыль, аналогичная украинской, действует
в таких странах как: Дания, Греция, Австрия. Украина
вошла в двадцатку европейских стран с самым вы-
соким налогом на прибыль. Поступления от налога на
прибыль в процентах к ВВП в Украине выше, чем в
странах ЕС, однако это частично объясняется низким
ВВП по сравнению со странами ЕС.

Также и сам показатель ВВП в Украине не явля-
ется реальным, т.к. по структуре он состоит из сумм
оплаты труда наемных работников, налогов, валовой
прибыли, которые частично в Украине находятся в тени.

Ассоциация KPMG2 начиная с 1993 г. отслеживает
движение ставок налога на доход корпораций во всем

Таблиця 1
Индикаторы регулирования предпринимательской деятельности,
в соответствии с докладом всемирного банка в 2010 – 2011 гг.

Рейтинги по категориям DB 2011 
Рейтинг1 

DB 2010 
Рейтинг 

Изменение 
рейтинга 

Регистрация предприятий 118 136 +18 
Получение разрешений на 
строительство 

179 181 +2 

Регистрация собственности 164 160 -4 
Кредитование 32 30 -2 
Защита инвесторов 109 108 -1 
Налогообложение 181 181 без изменений 
Международная торговля 139 139 без изменений 
Обеспечение исполнения контрактов 43 43 без изменений 
Ликвидация предприятий 150 145 -5 
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мире. Из пояснений KPMG следует, что снижение
ставок корпоративного налога является развитием,
которое вызвано глобальным налоговым климатом.

Выводы.
Налоговый опыт и рейтинги конкурентоспо-

собности стран членов ЕС свидетельствуют о том,
что снижение налоговой нагрузки не приводит к
увеличению темпов экономического роста страны.
Низкие налоги не являются для инвестора самым
главным фактором для ведения бизнеса. Участие

Украины в налоговой конкуренции с новыми чле-
нами ЕС может не привести к росту поступлений
иностранных инвестиций в экономику страны.
Установленная в 2011 г. ставка налога на прибыль
в размере 23% является оптимальной и соответ-
ствует средней ставке налога на прибыль в стра-
нах ЕС. Дальнейшее снижение ставки налога на
прибыль до уровня постсоциалистических стран не
целесообразно.

Таблиця 2
Ставки налога на прибыль и размер ВВП в странах ЕС и в Украине [14, 15, 16]

 
Страны 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Поступления 
от налога в 
% к ВВП, за 

2008 г. 

ВВП за 
2008 г., 
млрд.$ 

Мальта 35 35 35 35 6,77 8,4 
Бельгия 33,99 33,99 33,99 33,99 3,32 507,1 
Франция 33,33 33,33 33,33 33,33 2,43 2843,1 
Испания 32,5 32,5 30 30 2,88 1622,5 
Германия 38,7 29,8 29,8 29,8 0,67 3653,3 
Люксембург 30,38 30,38 28,59 28,59 3,5 57,3 
Великобритания 30 30 28 28 3,38 2833,2 
Италия 33 27,5 27,5 27,5 2,88 2330,0 
Португалия 26,5 26,5 26,5 26,5 3,74 248,9 
Швеция 28 28 26,3 26,3 2,63 502,5 
Финляндия 26 26 26 26 3,51 273,1 
Нидерланды 25,5 25,5 25,5 25,5 3,15 862,9 
Дания   25 25 25 25 2,09 349,2 
Греция 25 25 25 25 2,45 361,6 
Австрия 25 25 25 25 2,24 418,7 
Эстония 22 21 21 21 1,65 25,4 
Венгрия 18,56 21,28 21,28 20,62 1,81 155,2 
Словения 23 23 21 20 2,51 53,3 
Польша 19  19 19 19 2,71 450,6 
Словакия 19 19 19 19 3,13 88,9 
Чехия 24 21 20 19 4,15 211,7 
Румыния 16 16 16 16 2,29 187,9 
Латвия 15 15 15 15 3,13 35,8 
Литва 18 18 20 15 1,84 48,1 
Ирландия 12,5 12,5 12,5 12,5 2,78 290,7 
Кипр 10 10 10 10 4,76 24,5 
Болгария 10 10 10 10 3,08 49,3 
Среднее значение 24,26 23,68 23,34 23,06 2,94 684,9 
Украина 25 25 25 25 4,99 180,4 

 

1 KPMG International Cooperative, международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультацион-
ные услуги, зарегистрирована по законодательству Швейцарии. www.kpmg.com.

http://www.kpmg.com
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Пономаренко Д. В. Податкове навантажен-
ня у сфері прямого оподаткування та інвестицій-
на привабливість країн членів Європейського
Союзу

Проведено порівняльний аналіз ставок податку
на прибуток, податкового навантаження та інвестицій-
ної привабливості України та країн Європейського
союзу. Розглянуті рейтинги конкурентоздатності країн
за даними всесвітнього економічного форуму в Да-
восі, Міжнародного інституту розвитку менеджменту
(Лозанна) і Всесвітнього банку. Досліджена залеж-
ність темпів економічного зростання країн від подат-
кового навантаження у сфері прямого оподаткування.
Визначено місце України за даними рейтингів конку-
рентоспроможності країн.

Ключові слова: податок на прибуток, рейтинг кон-
курентоспроможності, податкове навантаження, інвес-
тиційна привабливість.

Пономаренко Д. В. Налоговая нагрузка в
сфере прямого налогообложения и инвестицион-
ная привлекательность стран членов Европей-
ского Союза

Проведен сравнительный анализ ставок налога
на прибыль, налоговой нагрузки и инвестиционной
привлекательности Украины и стран Европейского
союза. Рассмотрены рейтинги конкурентоспособнос-
ти стран по данным всемирного экономического фо-
рума в Давосе, Международного института развития
менеджмента (Лозанна) и Всемирного банка. Иссле-
дована зависимость темпов экономического роста
стран от налоговой нагрузки в сфере прямого налого-
обложения. Определено место Украины по данным
рейтингов конкурентоспособности стран.

Ключевые слова: налог на прибыль, рейтинг кон-
курентоспособности, налоговая нагрузка, инвестици-
онная привлекательность.
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countries competitiveness ratings are considered
according to the data of the World Economic Forum in
Davos, International Institute for Management
Development (Lausanne) and the World Bank.
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Реформирование национальной системы бухгал-
терского учета в Украине вызвало необходимость на-
учного обоснования новых подходов к формирова-
нию информации о деятельности компаний с приме-
нением международных стандартов финансовой от-
четности. В процессе реформирования возникает мно-
жество проблем и противоречий, оказывающих вли-
яние на качество финансовой отчетности, предоста-
вляемой акционерам, банкам, инвесторам, контроли-
рующим органам. Эти проблемы и противоречия тре-
буют незамедлительного решения и выработки реко-
мендаций по совершенствованию как отдельных прин-
ципов, норм, методов, так и по созданию целостной,
эффективно функционирующей системы бухгалтер-
ского и налогового учета.

Украинская практика составления финансовой
отчетности уже достаточно давно ориентирована на
международные стандарты. И хотя Положения (стан-
дарты) бухгалтерского учета в Украине (П(С)БУ) бази-
руются на международных стандартах финансовой
отчетности (МСФО), сегодня нельзя говорить об их
полном соответствии.

Причинами возможного несоответствия финан-
совой отчетности украинских предприятий МСФО
являются:

жесткая регламентация форм финансовой отчет-
ности в Украине и отсутствие практических средств
применения принципа существенности;

отсутствие в Украине отдельных стандартов,
адекватных МСФО;

сжатое содержание П(С)БУ и отсутствие разъяс-
нений к ним, что нередко приводит к ошибочной
интерпретации отдельных положений.

Процесс внедрения МСФО вызывает массу дис-
куссий, как у отечественных, так и у зарубежных спе-
циалистов. Поскольку финансовая отчетность состав-
ляется преимущественно для внешних пользователей,
от решений которых зависят многое, то составители
отчетности всегда подвержены искушению предста-
вить финансовую информацию в выгодном свете.

В 2003 г. Фондом ITM были проведены иссле-
дования в Украине. На вопрос о том, приходится ли
бухгалтеру сознательно манипулировать методологи-
ей учета с целью достижения поставленных целей,
19% опрошенных ответили, что делают это часто,

а 61% опрошенных ответили, что занимаются этим
иногда. На вопрос о том, ради кого составлялись „не-
точные” отчеты, украинские бухгалтеры отвечали так:

33% – искаженные отчеты направлялись креди-
торам;

50% – искаженные отчеты предоставлялись госу-
дарственным контролирующим органам;

17% – искажение отчетов имело целью дезинфор-
мировать собственников компании [1].

Такие данные свидетельствуют о том, что совре-
менные подходы к ведению бухгалтерского учета и
порядку составления финансовой отчетности далеко
не совершенны. Возникает вопрос, насколько может
изменится ситуация в Украине с внедрением МСФО.
В поиске ответа на этот вопрос, интересными, на наш
взгляд, являются исследования французских специа-
листов в 2008 г. В Журнале бухгалтерского учета и
общественной политики (Journal of Accounting and
Public Policy) были опубликованы данные о влиянии
МСФО на бухгалтерские манипуляции в Австралии,
Франции и Великобритании. Авторы исследования
считают, что переход на МСФО фактически не улуч-
шает качество отчетной прибыли [2].

Эти выводы приводят к размышлениям и многих
украинских ученых. Вопросами исследования процес-
са внедрения МСФО и адаптации их методологии в
Украине занимались такие ученые как С. Голов [3],
В. Костюченко [4] и др. Однако, даны ответы далеко не
на все вопросы, а в сложившейся ситуации 2012 г.
вопросов появилось еще больше.

Целью исследования является обоснование тео-
ретических и методических положений по усовершен-
ствованию процесса внедрения международных стан-
дартов финансовой отчетности в Украине и созданию
целостной системы бухгалтерского и налогового
учета, способствующей объективности профессио-
нального суждения и усилению контроля.

С 2008 г. с принятием Закона „Об акционерных
обществах” в Украине начался процесс преобразова-
ния акционерных обществ в публичные компании [5].
По Закону публичное акционерное общество обязано
пройти процедуру листинга и оставаться в биржевом
реестре. Листинг – это совокупность процедур по
включению ценных бумаг в реестр организатора тор-
говли и осуществления контроля за соответствием
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ценных бумаг и эмитента условиям и требованиям,
установленным в правилах организатора торговли.
Однако, в настоящее время еще не решен вопрос о
том, какие могут быть санкции к акционерным общес-
твам за непрохождение процедуры листинга.

Надо отметить, что в Европе с 2005 г. состав-
лять отчетность по МСФО обязаны листинговые ком-
пании, составляющие консолидированную отчет-
ность. В Украине в 2011 г. был принят Закон №3332-
VI о внесении  изменений в Закон „О бухгалтерском
учете и финансовой отчетности в Украине”. Согласно
этому Закону, публичные акционерные общества дол-
жны представлять отчетность по МСФО с 2012 г.

С одной стороны перехода на МСФО в Украине
ждали давно, достаточно вспомнить „Стратегию раз-
вития бухгалтерского учета», принятую методическим
советом при министерстве финансов в 2007 г. Однако,
практически к  такому переходу оказались готовыми
далеко не все публичные акционерные общества. Про-
блемы представления отчетности по МСФО сводятся
к следующему. Во-первых, недостаточная компетент-
ность бухгалтеров предприятий в вопросах МСФО.
Во-вторых, отсутствие практических навыков в при-
менении МСФО у отечественных аудиторов, которым
предстоит подтверждать качество составленной фи-
нансовой отчетности. В-третьих, проблемы с практи-
ческим применением при составлении финансовой
отчетности принципов уместности, полноты освеще-
ния, превалирования содержания над формой, осмот-
рительности и других. Бухгалтерам достаточно слож-
но переломить свое понимание учета, ориентирован-
ного на налогообложение. Возникает масса вопросов
по документальному оформлению суждений, приме-
няемых по международным стандартам. В-четвертых,
далеко не все компании, которые стали публичными в
Украине, намерены выходить в листинг и имеют для
этого достаточные средства.

К примеру, акционерное общество „Х” по Закону
было недавно преобразовано публичное. Когда-то оно
функционировало как крупный завод по производству
запасных частей. В 90-е гг. было приватизировано и
более тысячи человек трудового коллектива владеют
акциями предприятия, но в последние годы его деятель-
ность свернулась, в штате осталось пять человек, боль-
шая часть основных средств распродана. Предприятие
в настоящее время существует лишь на средства, полу-
чаемые от передачи в операционную аренду старых
производственных мощностей. Возникает вопрос, надо
ли такому предприятию „Х” в обязательном порядке
проходить процедуру листинга и представлять отчетность
по МСФО. И таких предприятий много.

Правила листинга предусмотрены на украинских
биржах. При этом государственные ценные бумаги
вносятся в список без экспертной оценки. Так, на
Украинской фондовой бирже (УФБ) для прохожде-

ния листинга необходимо предоставить следующие
документы: нотариально заверенный устав эмитента,
зарегистрированную информацию об эмиссии, отчет-
ную документацию эмитента. Биржа имеет право тре-
бовать предоставления других документов и органи-
зовывать аудит независимыми аудиторами. Листинг
осуществляется за определенную плату, часто доста-
точно большую.

По правилам УФБ, если 12 торгов подряд нет
договоров купли-продажи по каким-либо акциям или
если компания три года подряд не выплачивает диви-
денды, то данные акции подвергаются делистингу, то
есть исключаются из котировочного списка.

Таким образом, если рассматриваемое акционер-
ное общество „Х” и попадет в листинг, то вряд ли оно
там удержится. Отсюда напрашивается вывод, что со-
ставлять финансовую отчетность по международным
стандартам должны только публичные акционерные об-
щества, которые прошли процедуру листинга и находят-
ся в листинге. Кроме этого, можно также ввести еще
одно условие – это составление консолидированной от-
четности, подобно тому, как это в странах, членах ЕС.
Такой подход позволит несколько дифференцировать
публичные акционерные общества по масштабности их
деятельности и определит необходимость представления
отчетности по международным стандартам.

В целом, прохождение процедуры листинга
должно повысить прозрачность публичных акционер-
ных обществ и ликвидность их акций. Если компания
становится листинговой, то МСФО для нее приобре-
тают иной смысл и становятся значимыми. Можно
выделить следующие преимуществам листинга. Во-
первых, повышается престиж фирмы. О курсе акций
и показателях работы регулярно информирует пресса,
что является рекламой, и часто бесплатной. Повыша-
ется доверие кредитных учреждений и инвесторов, по-
является оценка качества акций со стороны участни-
ков биржевых торгов. Во-вторых, повышается степень
ликвидности и спрос на акции, так как появляется
уверенность в возможности их продать по справед-
ливым рыночным ценам. В третьих, фондовая биржа
является хорошим индикатором уровня хозяйствова-
ния корпорации (и всей экономикой в целом). В мире
считается, что важнейшей задачей менеджеров явля-
ется поддержание высоких цен на собственные акции.
Если руководство корпорации допускает резкое па-
дение цен на акции, то часто это сигнал того, что пора
сменить владельцев и менеджеров. Последним часто
принадлежит часть акций и они должны быть заинте-
ресованы в высоких ценах на собственный капитал в
виде акций данной корпорации.

Рассматривая проблему определения существен-
ности при представлении отчетности по МСФО,
укажем, что в украинской практике процесс преобра-
зования акционерных компаний в публичные общес-
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тва должен  происходить на основании процедуры
листинга. В качестве пользователей информации
должны быть прежде всего акционеры, на которых
ориентирована правдивое и непредвзятое составление
финансовой отчетности.

При анализе соответствия П(С)БУ международ-
ным стандартам, С. Голов указывает на то отличие,
что МСФО не распространяются на несущественные
статьи [3, с. 7]. В то же время национальные стандарты
в Украине распространяются на хозяйственные опе-
рации и статьи отчетности без учета их существенно-
сти. Согласно МСФО (IAS) 1 информация считается
существенной, может повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основании
финансовой отчетности [6]. Существенность зависит
от размера и характера пропущенной информации или
искажений, оцениваемых в рамках сопутствующих
обстоятельств. Размер или характер статьи, или их
сочетание, могут быть определяющим фактором.

При внедрении МСФО (IFRS) 1 Совет пресле-
довал цель – гарантировать, что первые финансовые
отчеты организации по МСФО и ее промежуточные
финансовые отчеты за часть периода, будут содержать
высоко качественную информацию, которая:

– прозрачна для пользователей и сравнима за
представленные периоды времени;

– представляет необходимую стартовую точку
для бухгалтерского учета по IFRS;

– может быть подготовлена с затратами, которые
не превышают выгод от ее использования.

МСФО (IFRS) 1 был разработан и введен в дей-
ствие с тем, чтобы упростить процесс перехода на
международные стандарты финансовой отчетности
организациям, впервые применяющим МСФО, облег-
чить подготовку сопоставимой информации о деятель-
ности организации и ее финансовом положении за
разные периоды времени. Стандарт требует ретроспек-
тивного применения действующих на отчетную дату
стандартов финансовой отчетности к вступительному
балансу, отчетному периоду и к сравнительной инфор-
мации, но с учетом предусмотренных исключений.

Ретроспективный пересчет может выполнятся на
основе трансформации. Трансформация финансовой
отчетности – это процесс перевода учетных данных
отчетности, составленной в соответствии с требова-
ниями и особенностями национального бухгалтерско-
го учета, в финансовую отчетность по МСФО.

Наиболее распространенными методами трансфор-
мации финансовой отчетности на Западе являются ме-
тод трансформации транзакций и метод трансформации
оборотного баланса (оборотно-сальдовой ведомости).

Сущность метода трансформации транзакций
состоит в переносе из бухгалтерского учета, который
ведется по национальным стандартам, проводок для
целей формирования финансовой отчетности по МСФО.

Фактически для каждой бухгалтерской проводки по
национальным стандартам прописывается соответству-
ющий аналог в учете по МСФО. Дополнительно отра-
жаются проводки, не имеющие аналогов в связи с
существующими различиями между национальными
и международными стандартами. Достоинствами
метода являются: возможность оперативного форми-
рования отчетности, включая промежуточную финан-
совую отчетность и высокая точность и достоверность
учетных данных. В свою очередь, недостатками метода
считается то, что он требует высокого уровня автома-
тизации учета (как по национальным так и по между-
народным стандартам), а также требует значительного
времени для постановки процесса трансформации и
более высокие трудозатраты, чем при применении
метода трансформации оборотного баланса.

При применении метода  трансформации оборот-
ного баланса делается перенос итоговых сальдо по
счетам национального учета на конец соответствующего
отчетного периода для корректировки с целью пре-
образования в отчетность по международным стандар-
там. Достоинствами метода являются: возможность
сверки данных отчетности по МСФО с отчетностью по
П(С)БУ; потребность в меньших расходов на подго-
товку отчетности. В свою очередь, недостатками явля-
ются: отсутствие возможности получения информации
за промежуточный период; применение большого
количества различных допущений и оценочных сужде-
ний, что значительно снижает точность данных. В пе-
риод подготовки отчетности необходим сбор большо-
го количества дополнительной информации, качество
отчетности зависит от знаний и умений работников.

В целом процесс подготовки отчетности в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 1 требует решения ряда
задач, а именно:

– определение принципов учетной политики,
которые будут использоваться при формировании
отчетности согласно МСФО;

– определение необходимости использования
каких-либо исключений из принципа ретроспективного
применения;

– использование обязательных четырех исклю-
чений из принципа ретроспективного применения;

– подготовка вступительного баланса на дату
перехода на МСФО;

– определение состава раскрываемой информа-
ции в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 1.

Наиболее трудоемким процессом является раз-
работка принципов учетной политики и формирова-
ние вступительного баланса организации. Для того
чтобы правильно сделать вступительный баланс,
необходимо:

– признать все активы и обязательства, которые
соответствуют критериям признания, закрепленным в
МСФО;
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– исключить все активы и обязательства, которые
не соответствуют данным критериям;

– классифицировать активы, обязательства и соб-
ственный капитал в соответствии с правилами МСФО;

– отразить все элементы отчетности в оценке,
соответствующей требованиям МСФО.

Корректировки, которые осуществляются в связи
с переходом на МСФО, отражаются по статье „Нерас-
пределенная прибыль” или по другой статье собствен-
ного капитала. Последнее касается, в первую очередь
разницы между стоимостью основных средств и их
справедливой стоимостью в соответствии с альтерна-
тивой, предусмотренной МСФО (IAS) 16, а также
некоторых других корректировок.

Требования МСФО (IFRS) 1 об оценке активов
и обязательств предусматривают проверку активов на
обесценение и применение валютных переоценок.

Кроме того, МСФО (IFRS) 1 требует предста-
вить данные о корректировках капитала и чистой при-
были по данным национальной отчетности для приве-
дения их в соответствие с требованиями МСФО. Это
означает, что необходимо представить выверку капи-
тала, в том числе на дату перехода на МСФО .

Вступительный бухгалтерский баланс по МСФО –
это „отправная точка” для последующего применения
международных стандартов; представляет собой бух-
галтерский баланс, подготовленный в соответствии с
МСФО на дату перехода на МСФО. Он представляется
в финансовой отчетности по желанию компании.

Первая отчетность по МСФО формируется по
принципам, отраженным в учетной политике органи-
зации, в соответствии со стандартами, принятыми и
действующими на отчетную дату. Стандарты, которые
уже действуют на отчетную дату, но были введены в
действие в течение отчетного периода, должны при-
меняться ретроспективно ко всем транзакциям, совер-
шенным в отчетном периоде. Кроме того, не следует
применять переходные положения отдельных стандар-
тов и положения МСФО (IAS) 8, касающиеся изме-
нений в учетной политике, так как они относятся только
к тем организациям, которые уже используют между-
народные стандарты, а не применяют их впервые.

В связи с тем, что переход на МСФО – это про-
цесс достаточно сложный, компаниям рекомендуется
сформировать рабочую группу из специалистов
различных подразделений организации и составить
детальный план перехода на новую систему отчетности.
Одной из задач группы будет оценка степени влияния
процессов подготовки финансовой отчетности на си-
стемы сбора, анализа и обработки данных о фактах
хозяйственной деятельности организации; системы
внутреннего контроля; бизнес-процессы, связанные с
подготовкой финансовой отчетности.

Составление финансовой отчетности ретроспек-
тивно будет стоить компании гораздо дороже, потребу-

ется также сформировать те суждения и оценки, кото-
рые должны были бы существовать на дату вступи-
тельного баланса, что представляется довольно за-
труднительным. Например, если компания должна оце-
нить ряд статей по справедливой стоимости на дату
перехода на МСФО, ей могут понадобиться услуги оцен-
щиков, которые смогут определить возможность уста-
новления справедливой стоимости ретроспективно.

Этот подход предполагает, что отчетность в новом
формате будет представлена инвесторам единовре-
менно, то есть без подготовительного периода, что
не исключает трудностей с восприятием информации
инвесторами.

Кроме того, если для проверки первой финансо-
вой отчетности по МСФО компания привлекает ауди-
тора (а ранее аудиторы не проверяли финансовую от-
четность компании по национальным требованиям).
Так, сложно убедиться в том, что остатки материально-
производственных запасов на дату перехода  соответ-
ствовали данным финансовой отчетности по нацио-
нальным стандартам на эту дату – ведь на инвентари-
зации аудитор не присутствовал. Поэтому в аудитор-
ском заключении могут быть оговорки. Кроме того,
такая отчетность будет представляться за прошедшие
периоды, тогда как инвесторы заинтересованы в наи-
более свежей информации.

С другой стороны, ретроспективный подход
имеет преимущества с точки зрения предсказуемости
результата и формирования учетной политики: отра-
жаемые операции уже имели место, а применяемые
стандарты действуют уже несколько лет.

Часто компании заинтересованы в применении
МСФО (IFRS) 1, поскольку данный стандарт разре-
шает применять добровольные исключения. Например,
в ряде случаев можно оценивать активы по справед-
ливой стоимости, что способствует повышению ин-
вестиционной привлекательности и может оказаться
для компании эффективнее, чем корректировать дан-
ные отчетности за прошлые периоды, где не были со-
блюдены некоторые стандарты.

Компании, впервые составляющие финансовую
отчетность по МСФО, могут добровольно не приме-
нять некоторые требования стандартов при формиро-
вании балансовой стоимости активов и обязательств
во вступительном бухгалтерском балансе по МСФО
или применять такие требования в особом порядке.
Добровольные исключения призваны дать компаниям
возможность снизить объем работы, в том числе
отразить в балансе активы и обязательства по услов-
ной стоимости (deemed cost).

МСФО (IFRS) 1 позволяет компаниям для упро-
щения перехода на международные стандарты восполь-
зоваться несколькими добровольными исключениями.

Наиболее часто компании пользуются возмож-
ностью оценить определенные необоротные активы по
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справедливой стоимости в качестве условной на дату
перехода на МСФО (fair value as deemed cost). Это
добровольное исключение позволяет не определять
балансовую стоимость активов исходя из первоначаль-
ной стоимости с учетом амортизации и убытков от
обесценения, а также с учетом гиперинфляции.

Еще одной проблемой, волнующей большинство
украинских предприятий является проведение оценки,
поскольку привлечение независимой компании для
оценки является дорогостоящей процедурой. Надо
отметить, что стандарты не требует привлечения оцен-
щика. Однако компания должна взвесить собствен-
ные возможности по определению справедливой сто-
имости активов, проведению необходимой эксперти-
зы, длительность процесса, а также определить, будет
ли результат самостоятельной оценки воспринят как
справедливая стоимость пользователями финансовой
отчетности

МСФО (IFRS) 1 при оценке разрешает компа-
нии выбрать те объекты, которые будут оценены по
справедливой стоимости на дату перехода и те, кото-
рые будут оцениваться по первоначальной стоимости
с учетом накопленной амортизации и убытков от обес-
ценения, а также с поправкой на гиперинфляцию.

В отличие от основных средств, для оценки не-
материальных активов по справедливой стоимости на
дату перехода на МСФО установлены дополнитель-
ные условия, в частности соответствие объекта кри-
териям признания нематериальных активов. Это необ-
ходимо, так как при использовании национальных
правил учета компания могла признавать в качестве
нематериальных активы, не соответствующие крите-
риям признания, установленным МСФО, или не при-
знавать нематериальный актив вовсе, тогда как соглас-
но МСФО это было необходимо. Должны выполня-
ться критерии, установленные МСФО (IAS) 38 „Не-
материальные активы” для переоценки таких активов,
включая существование активного рынка. Для боль-
шинства нематериальных активов такого рынка просто
не существует и маловероятно, что компания сможет
воспользоваться этим добровольным исключением.

Согласно международным стандартам компании
могут составлять отдельную финансовую отчетность
юридического лица, а также консолидированную фи-
нансовую отчетность группы, то есть, на отчетность
материнской и дочерних компаний. Исследования по-
казали, что многие компании столкнулись с пробле-
мой первого представления консолидированной
финансовой отчетности и как правило интересуются,
а можно ли как то избежать консолидации. Интересов
в этом несколько. Во первых, нежелание раскрывать
лишнюю информацию о связанных лицах, поскольку
за этим зачастую скрываются схемы оптимизации
налогообложения. Во-вторых, трудоемкость процедур
и корректировок при консолидации.

Действительно, из общего правила о том, что
первая финансовая отчетность по МСФО материнской
компании должна быть консолидированной, возможны
исключения. Например, материнская компания Х имеет
дочерние компании и сама является дочерней по
отношению У. Компания У согласна, что компания Х
не будет готовить консолидированную финансовую
отчетность. Другие акционеры Х также не возражают
против этого. Компания Х не имеет публично обра-
щающихся ценных бумаг, не представляет и не нахо-
дится в процессе представления финансовой отчетнос-
ти регулятору рынка ценных бумаг в связи с эмиссией
инструментов на публичных рынках. Наконец, для
публичного использования консолидированная финан-
совая отчетность группы компаний по МСФО состав-
лена и представлена компанией У.

Если указанные выше условия выполнены, пер-
вой финансовой отчетностью по МСФО компании Х
может быть и отдельная финансовая отчетность юри-
дического лица – компании Х.

При внедрении МСФО очень важно не только
осмыслить и внедрить базовые правила и принципы,
но и организовать процесс трансформации данных.
В этой связи предлагается использовать следую-
щий усовершенствованный подход к трансформации
методом оборотного баланса. Новизна подхода за-
ключается в проведении трансформации на основе
применения технических счетов и счетов МСФО. Тех-
нические счета соответствуют национальному Плану
счетов с добавлением нуля. Например, счету 10
„Основные средства” соответствует технический
счет 010. Введение технических счетов позволит вы-
полнять поэтапные корректировочные проводки с
целью полного переноса сальдо на счета по МСФО. В
целях трансформации компаниям придется разрабо-
тать собственную систему счетов, соответствующих
требованиям международных стандартов.

Таким образом, сначала осуществляется пере-
нос остатков по счетам классов 1 – 9 на технические
счета вступительной таблицы. Например: Дебет счета
010 кредит счета 10 и т.д. Далее выполняются коррек-
тировочные проводки для трансформации баланса за
отчетный период на основе использования техниче-
ских балансовых счетов и балансовых счетов МСФО.
Корректировочные проводки могут быть следующие:

1) Дебет Технический балансовый счет Кредит
Технический балансовый счет;

2) Дебет (Кредит) „Технический балансовый
счет”  Кредит (Дебет) „Номинальный счет по МСФО”;

3) Дебет (Кредит) „Технический балансовый
счет” Кредит (Дебет) „Балансовый счет по МСФО”;

4) Дебет (Кредит) „Балансовый счет по МСФО”
Кредит (Дебет) „Номинальный счет по МСФО”;

5) Дебет (Кредит) „Балансовый счет по МСФО”
Кредит (Дебет) „Балансовый счет по МСФО”.

Л. А. Леонова
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Для записи корректировок формируются специ-
альные „Журналы корректировочных проводок для
трансформации баланса”. В результате корректировок
сальдо технических балансовых счетов сводится к
нулю. Выполняется расчет итога корректировок, при-
водящих к изменению финансового результата отчет-
ного периода на основе номинальных счетов (табл. 1).

Следующий шаг сводится к анализу нераспре-
деленной прибыли по корректирующим проводкам.
Расчетное сальдо по кредиту (дебету) счета „Нерас-
пределенная прибыль (убыток)” равно разности сумм
корректировок по кредиту счета  и корректировок по
дебету счета. Расчетное сальдо корректируется на
налог на прибыль  по действующей ставке 21%. Так,
если налогооблагаемая прибыль равна Х, то налог на
прибыль равен Х умноженный на ставку налога на
прибыль (21%). Отсюда  чистая прибыль равна Х ми-
нус Х умноженный на 21%. Налог на прибыль начис-
ляется в виде отсроченного налогового обязательства
или отсроченного налогового актива.

Ниже описаны возможные варианты отражения
в учете результата корректировок:

1) Дебет (Кредит) счета „Итоговая прибыль (убы-
ток)”

Кредит (Дебет) счета „Нераспределенная при-
быль”;

2) Дебет счета „Расходы по отсроченным нало-
гам”

Кредит счета „Отсроченные налоговые обязатель-
ства”;

3) Дебет счета „Отсроченные налоговые активы”
Кредит счета „Расходы по отсроченным налогам”.
Дополнительный анализ временных разниц по

активам и обязательствам после корректировок при-
водит к выявлению отсроченных налоговых активов
или обязательств. Возможны следующие варианты
отражения в учете отсроченных налогов:

1) Дебет счета „Расходы по отсроченным налогам”
Кредит счета „Отсроченные налоговые обязатель-

ства”;
2) Дебет счета „Расходы по отсроченным налогам”
Кредит счета  „Отсроченные налоговые активы”;

3) Дебет счета „Отсроченные налоговые активы”
Кредит счета „Расходы по отсроченным налогам”;
4) Дебет счета „Отсроченные налоговые обяза-

тельства”
Кредит  счета  „Расходы по отсроченным налогам”;
Порядок расчета нераспределенной прибыли в

трансформированном балансе на конец периода по-
казан на рис. 1.

Далее выполняются корректировочные провод-
ки для трансформации отчета о прибылях и убытках
за отчетный период на основе использования номи-
нальных счетов.

Корректировки, затрагивающие только номиналь-
ные счета (доходов и расходов) могут быть следующие:

1) Дебет (Кредит) – Технический номинальный
счет

Кредит (Дебет) – Технический номинальный счет;
2) Дебет (Кредит) – Технический номинальный счет
Кредит (Дебет) – Номинальный счет по МСФО;
3) Дебет (Кредит) – Номинальный счет по МСФО
Кредит (Дебет) – Номинальный счет по МСФО.
Такие записи сводятся в специальные „Журна-

лы корректировочных проводок для трансформации
отчета о прибылях и убытках”.

В результате корректировок сальдо технических
номинальных счетов реклассифицируется в номиналь-
ные счета по МСФО. Затем делаются закрывающие
записи на счет „Итоговая прибыль”. С учетом ставки
налога на прибыль делается проверочный расчет чис-
той прибыли, а также сверка нераспределенной при-
были (рис. 2).

Балансовая увязка показателей даст возможность
составить формы финансовой отчетности по между-
народным стандартам: Отчет о финансовом состоя-
нии на конец периода, Отчет о совокупной прибыли
за период, Отчет о движении денежных средств и
Отчет об изменениях в собственном капитале.

Помимо применения техники трансформации не-
обходимы и другие процедуры при переходе на МСФО.
Особую сложность представляют собой методология
расчета консолидированных корректировок, форми-
рование учетной политики, разработка модели отчет-

Л. А. Леонова

Таблиця 1
Журнал закрывающих проводок

Счет „Итоговая прибыль” Счета доходов и 
расходов 

Дебет Кредит 
Дебет Кредит 

Обороты…..     
Счет „Расходы по налогу 
на прибыль” 

    

Счет „Нераспределенная 
прибыль” 
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ности для настройки в информационной системе и
другие вопросы, которые также требуют детального
рассмотрения и выработки новых подходов при вне-
дрении МСФО.
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Леонова Л. О. Проблемні аспекти трансфор-
мації звітності українських компаній під час
упровадження міжнародних стандартів

У статті розглянуто проблемні питання трансфор-
мації фінансової звітності українських компаній на
міжнародні стандарти. Подано рекомендації по засто-
суванню міжнародних стандартів фінансової звітності.
Запропонованго новий підхід до проведення трансфор-
мації на основі застосування технічних рахунків і по-
етапного складання проводок коректувань.

Ключові слова: фінансова звітність, міжнародні

стандарти, трансформація, застосування вперше,
технічні рахунки

Леонова Л. А. Проблемные аспекты транс-
формации отчетности украинских компаний при
внедрении международных стандартов

В статье рассмотрены проблемные вопросы
трансформации финансовой отчетности украинских
компаний на международные стандарты. Даны реко-
мендации по применению международных стандартов
финансовой отчетности впервые. Предложен новый
подход к проведению трансформации на основе при-
менения технических счетов и поэтапного составле-
ния корректировочных проводок.

Ключевые слова: финансовая отчетность, между-
народные стандарты, трансформация, применение
впервые, технические счета

Leonova L. А. The problem aspects of reporting
statements transformation for ukrainian entities
that have adopted the international standarts

The problem questions of financial statements
transformation into International accounting concerning
Ukrainian entities are observed in this article. The
recommendations by using of International financial
reporting standards for the first-time adoption are given.
A new way for making the transformation process is
proposed. This way includes the using of technical
accounts and consequent making adjusting double-entries.

Key words: financial reporting statements,
international standards, transformation, first-time
adoption, technical accounts.
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Рис. 1. Расчет нераспределенной прибыли
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Рис. 2. Сверка нераспределенной прибыли
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Постановка проблемы. По устоявшимся с эпо-
хи индустриализации понятиям горно-металлургиче-
ский комплекс (ГМК) и его предприятия относятся к
базовым отраслям промышленности. В постсоциали-
стических и развивающихся странах по установив-
шейся традиции металлургия, добывающие отрасли,
предприятия 2 – 3 технологического уклада всё ещё
считаются базовыми и к этому имеются достаточно
веские причины. Так, один из ведущих российских
ученых д.э.н., профессор А. Адамеску отмечает, что
„черная металлургия как одна из базовых отраслей
промышленности на всех этапах развития страны ока-
зывала и продолжает оказывать существенное влия-
ние на развитие и размещение производительных сил”
[1, с. 136]. Аналогичной позиции придерживаются
специалисты и ученые Украины и к этому есть опре-
деленные основания. Так, по данным статистики и
исследованиям ряда ученых [2 – 4] металлургические
предприятия Украины создают около 7 % ВВП страны,
10 % валового выпуска товаров и услуг, 22% про-
мышленного производства, 40% экспорта [3, с. 6]. В
структуре промышленности Украины удельный вес
ГМК за последние 20 лет возрастает, хотя производ-
ство металлургической промышленности в натураль-
ных измерителях по сравнению с 1990 г. существен-
но упало [5]. Несмотря на то, что по данным отдель-
ных исследователей индекс конкурентоспособности
отечественного экспорта черных металлов остаётся
достаточно высоким (2001 г. – 94,42, 2009 г. – 89,10
при максимальном индексе равном 100) [6, с. 78],
наблюдается тенденция его снижения. Причиной тому
является высокий физический износ оборудования,
составляющий по 9 ведущим отечественным метал-
лургическим предприятиям от 55,2% до 80,8%. Лишь
два предприятия – „Енакиевский металлургический
завод” и „Алчевский металлургический завод” име-
ют достаточно низкий физический износ основных
фондов, соответственно, 13,4% и 38,9%. Моральный
износ металлургического оборудования официально
не рассчитывается, но по мнению экспертов и специ-
алистов он близок к 100%. На оборудование с физи-
ческим износом выше нормативного производится
более 50% металлопродукции [5].

Поскольку экономика Украины существенно

зависит от результатов работы и экспорта горно-
металлургического комплекса, важной задачей отече-
ственной экономической науки и органов управления всех
уровней является постоянный анализ состояния ГМК,
выработка научно обоснованной стратегии его развития
и реализация этой стратегии как важной составляющей
общей промышленной политики государства.

Цель статьи – на основе анализа состояния
металлургического производства в Украине и в стра-
нах – крупнейших производителей черных металлов
определить основные направления развития отече-
ственных предприятий горно-металлургического ком-
плекса, их место и роль в формировании и реализа-
ции промышленной политики государства.

Изложение основного материала исследова-
ния. В сложившихся рыночных отношениях преоб-
ладающей частной собственности на средства произ-
водства, ориентаций на либеральную модель разви-
тия экономики промышленная политика государства
направлена на создание условий для развития перс-
пективных видов деятельности, основанных на исполь-
зовании IV – VI технологических укладов, постепен-
ном сокращении основанных на I – III технологиче-
ских укладах производств, защите производств, обес-
печивающих экономическую безопасность государ-
ства, поступательное развитие общества, качество
жизни его граждан.

Несмотря на достаточно сложное техническое
состояние и высокий физический и моральный износ
основных фондов, упадок академической и отрасле-
вой науки, предприятия ГМК в целом работают доста-
точно устойчиво (за исключением 2009 г., когда убыт-
ки составили около 10 млрд. грн.; 2010 г. – убытки 3,8
млрд. грн.), сохраняют объемы производства и реали-
зации, о чем  свидетельствуют данные табл. 1, 2.

По сравнению с 2007г. в 2010г. производство в
натуральных измерениях составило: чугун – 76,7%;
сталь (с учетом полуфабрикатов   полунепрерывного
литья) – 76,0%;  прокат черных металлов – 71,4%;
экспорт металлопродукции – 91,2%; импорт – 109,5%.
Несмотря на снижение объемов производства в нату-
ральном выражении, реализация металлопродукции в
денежном измерении росла, чему способствовали
ослабление курса национальной валюты, рост цен
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на внутреннем рынке, что привело к превышению в
2010 – 2011 гг. внутренних цен на металлопродукцию
над ценами экспорта. Последнее грозит антидемпин-
говыми расследованиями украинских металоэкспор-
теров и производителей на мировых рынках. Показа-
тели реализации металлопродукции украинских про-
изводителей  представлены в табл. 2.

Основные финансовые результаты работы ГМК
Украины представлены в табл. 3.

В 2011 г. положение в металлургии несколько
улучшилось. За 9 месяцев 2011 г. производство стали
в Украине к 9 месяцам 2010 г. составило 108%, про-
ката – 105%, выработка, соответственно, 112,7% и

110,9%. Выработка металлургической продукции в
действующих ценах на одного работника основной
деятельности металлургических предприятий Украины
возросла в этот период на 51%, по натуральным по-
казателям: по стали – на 63,4%, по прокату – на 48,2%.
Однако высокий износ (физический и моральный)
основных фондов, недостаточное внимание к форми-
рованию и развитию человеческого капитала, интел-
лектуальной собственности весьма отрицательно  вли-
яют на положение в ГМК Украины. Так, по оценке
генерального директора Алчевского метзавода
Т. Г. Шевченко нормативная численность работников
на производство 1 млн. т стали в мире составляет

Таблица 1
Показатели работы металлургии Украины (2008 – 2010 гг.) 

Годы Показатели 
2008 2009 2010 

Доля в общем объеме реализованной 
промышленной продукции, % 

22,0 17,5 21,3 

Индекс объема производства 
металлопродукции, % к предыдущему году 

89,4 73,3 112,3 

Объем производства, млн. т: 
чугун 31,0 25,7 27,3 
сталь, в том числе полуфабрикаты, 
полученные непрерывным литьем  

38,1 30,3 33,2 

Готовый прокат черных металлов 20,5 16,1 17,5 
Объем экспорта металлопродукции, млн. т 29,5 25,6 27,1 
Объем импорта металлопродукции, млн. т 2,1 1,2 2,3 

Таблица 2
Общие объемы реализации металлопродукции на внутреннем  и внешних рынках Украины

Источник: данные Госкомстата Украины // www.ukrstat.gov.ua

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 2 3 4 5 6 7 

Объем реализации отечественной 
металлопродукции, млрд грн. 

94,7 109,5 141,0 177,1 127,9 189,6 

 в т.ч. экспорт, млрд грн.  68,3 77,8 99,3 139,5 95,0 131,9* 
% 72,1 71,0 70,4 78,8 74,3 69,6 
Внутренние потребление отечественной 
металлопродукции, млрд грн, 

26,4 31,7 41,7 37,6 32,9 35,4* 

% 27,9 29,0 29,6 21,2 25,7 38,5 
1 2 3 4 5 6 7 

Импорт металлопродукции: млрд грн. 8,6 11,2 16,5 24,9 13,5 22,2 
% в объеме внутреннего потребления 24,6 26,1 28,3 39,8 29,1 38,5 
Общий объем внутреннего потребления  
металлопродукции (отечественной и 
импортной), млрд грн 

35,0 42,9 58,2 62,5 46,4 57,6 

 
Рассчитано по данным Госкомстата Украины: http // www.ukrstat.gov.ua
*на 22,3 млрд. грн. продукции в 2010 г. не было реализовано.

 

http://www.ukrstat.gov.ua
http://www.ukrstat.gov.ua
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1 тыс. чел., в Украине в шесть раз больше. Тех-
нологическая структура производства стали в Украине
и ведущих странах мира приведена в табл. 4.

Приведенные данные (табл. 4) свидетельствуют
о технологическом отставании Украины в металлур-
гическом производстве практически от всех мировых
производителей. По относительному коэффициенту
конкурентоспособности украинские производители по
сравнению со среднемировыми показателями (при-
нятыми за единицу) составляют за последние 10 лет:
по чугуну – 0,7 – 0,8; по стали – 0,5 – 0,6.

Чрезмерно высока энергоемкость отечественно-
го металлургического производства [7], о чем свиде-
тельствуют показатели табл. 5.

Данные табл. 5 показывают, что Украина, при-
меняя в металлургических процессах природный
газ, который стабильно растет в цене, не использует
достаточно дешевое пылеугольное топливо, которое
можно производить в своем государстве, высоки рас-
ходы кокса, кислорода.

В условиях кризиса 2008 – 2010 гг. резко снизи-
лись процессы модернизации и технического переос-
нащения металлургических производств. В 2010 г.
инвестиции в основной капитал  снизились вдвое по
сравнению с 2007 и 2008 гг. как результат негативного
тренда 2009 г., составившего в металлургии 48,7%.

В результате низкого технологического уровня
металлургических предприятий экспорт в 2010 г.
более чем на 50% составила металлопродукция низких
переделов: чугун в чушках, слитки, полуфабрикаты
из нелигированной стали, отходы и лом черных и цвет-
ных металлов, т.е. по существу сырье и полуфабри-
каты. В экспорте отсутствует продукция высокотех-
нологических производств: тонкие холоднокатаные
листы (для автомобильной промышленности), продук-
ция прямого восстановления  железных руд, листы с
гальваническим покрытием, листы с электролитной
оцинковкой, листы и  плоский  прокат из коррозие-
устойчивой  нержавеющей стали и т.д.

На протяжении многих лет ГМК Украины рабо-

Таблица 3
Показатели финансовой деятельности предприятий металлургии Украины

  Показатели 2008 2009 2010 
Финансовый результат от обычной 
деятельности до налогообложения, млн. грн 

7729,0 -9579,7 -3840,3 

Рентабельность операционной деятельности, % 5,2 -2,3 -0,6 
Удельный вес прибыльных предприятий, % 59,9 44,9 53,6 

 
Источник: данные Госкомстата Украины. Электронный ресурс // www.ukrstat.gov.ua

Таблица 4
Технологическая структура производства стали в Украине и в мире в 2008 – 2010 гг.

(% от общего объема производства)

 Источник: данные World Steel Association  //  www. worldsteel. org

Способ производства стали 
Кислородно-
конвертерный 

Электростале- 
плавильный 

Мартеновский 
Доля 

непрерывной 
разливки стали 

Регион 
(страна) 

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 
Украина 54,5 69,3 4,2 4,5 41,3 26,2 39,3 53,8 
Россия 55,2 63,4 28,4 26,9 16,5 9,8 71,2 80,7 
ЕС-27 58,2 57,7 41,4 31,9 0,3 0,4 96,3 96,8 
США 41,9 38,7 58,1 61,3 - - 96,9 97,4 
Китай 90,9 90,2 9,1 9,8 - - 97,0 97,9 
Индия 40,0 38,1 58,2 60,5 1,8 1,5 69,8 69,5 
Ближ. 
Восток 

12,1 12,4 87,9 87,6 - - 100 100 

Мир в 
целом 

67,2 70,0 30,6 28,8 4,3 1,2 93,1 94,7 

http://www.ukrstat.gov.ua
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тал как важная структурно обособленная отрасль про-
мышленности. С переходом к рыночным отноше-
ниям и изменением форм собственности отрасль по
существу распалась. Предприятия перешли к негосу-
дарственным формам собственности. Упразднение
Министерства металлургии, Министерства промполи-
тики Украины ослабило работы по обоснованию и
реализации  стратегии развития как ГМК в целом, так
и предприятий в частности. Поэтому анализ работы
предприятий металлургии производится как сводный
по национальной экономике, по ведущим  в сфере
металлургии областям, так и по конкретным предпри-
ятиям, часть которых входят в вертикально интегри-
рованные структуры („Метинвест Холдинг” в составе
СКМ; „Алчевский металлургический завод” в составе
ИСД),  аффилированные и самостоятельные металлур-
гические предприятия. Некоторые сводные показате-
ли работы металлургических предприятий  Донецкой
области приведены в табл. 6.

Сопоставление данных о работе металлургиче-
ских предприятий Украины и Донецкой области пока-
зывают некоторые преимущества последних.

Одной из причин нестабильной работы ГМК
стало отсутствие, как  указывают работники науки и
практики [5], четких ориентиров и направлений раз-

вития промышленности, в том числе металлургии. По
мнению вице-президента УСПП, генерального дирек-
тора Украинской металлургической компании, пред-
седателя наблюдательного совета Украинской ассо-
циации вторичных металлов „УА ВТОРМЕТ” В. И. Ма-
каренко в Украине не разрабатываются и не внедря-
ются программы реформирования металлургической
отрасли. Больше года в Верховной Раде Украины не
принимается представленный проект закона „Про під-
вищення конкурентоспроможності гірничо-металур-
гійного і хімічного комплексів”, зарегистрированный
7 июня 2010 г. № 6492. В противовес этому  перспек-
тивы развития металлургии Донецкой области нашли
отражение в стратегии развития Донецкой области до
2020 г., в практической работе, проводимой под ру-
ководством Донецкой облгосадминистрации по фор-
мированию в области металлургического кластера.

Все это свидетельствует о необходимости прак-
тических шагах в стране и в регионах по изменению
парадигмы политики промышленного развития, пере-
хода Украины и ее регионов на современный матрич-
ный тип промышленной политики (ПП),  включающий
„вертикальную промышленную политику” (ВПП) и
„горизонтальную промышленную политику” (ГПП).

Матричная промышленная политика европейско-

Таблица 5
Удельный расход энергоресурсов на производство чугуна* [5, с. 15]

Таблица 6
Показатели работы металлургии Донецкой области в 2007 – 2010 гг.

Источник: Данные Главного управления статистики в Донецкой области http: // www.donetskstat.gov.ua

Используемый ресурс Страны ЕС Китай Украина 
1. Энергоресурсы, кг условного  топлива на 
тонну (кг у.т/т) 

483,4 477,4 637,8 

в т.ч. кокс, кг/т 383 398 503,8 
природный газ, м3 / т  - - 82,2 
пылеугольное  топливо, кг/т 104 120 16,9 
2. Кислород, м3 / т 62,3 63,9 81,5 
 

Годы Вид продукции и финансовые показатели Ед.изм. 
2008 2009 2010 

Производство чугуна млн т 14,1 11,1 13,2 
Производство стали, в том числе полученной 
непрерывным литьем 

-//- 17,6 13,1 15,8 

Прокат черных металлов -//- 8,7 6,7 8,2 
Финансовый результат от обычной 
деятельности до налогообложения 

млн грн. 4520,0 -2711,2 -540,0 

Рентабельность операционной деятельности % 6,4 -1,3 -0,9 
Удельный вес прибыльных предприятий % 64,5 56,5 53,2 
 

http://www.donetskstat.gov.ua
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го типа сочетает вертикальную и горизонтальную, ори-
ентированную на инновации, политику, направленную
вместо устранения провалов  рынков (неоклассиче-
ская теория), на устранение провалов правил  (инсти-
туциональная теория) и провалов приспособленности
(эволюционная теория). Украинская  „зацикленность”
на определении приоритетных отраслей – это ущерб-
ная практика („picking winners”) „отбора победителей”.
Однако это вовсе не значит, что приоритеты  в прин-
ципе не нужны, а значит, что они в данном случае – не
главная проблема. Это обусловлено так же тем, что в
мире наблюдается переход от традиционной экономи-
ки фирм  к экономике объединений, корпораций, кла-
стеров, сетей.

Как отмечают отечественные и зарубежные спе-
циалисты  вертикальная промышленная политика – это
традиционный секторальный (отраслевой) тип про-
мышленной политики.

Перспективными структурами вертикальной про-
мышленной политики являются вертикально интегри-
рованные структуры: от исходного материала (уголь,
руда) в металлургии до изготовления метизов. В на-
стоящее время к такой структуре приближается  „Ме-
тинвест Холдинг”. Его развитие целесообразно в на-
правлении продления технологических процессов
до выпуска метизов, канатов, труб и т.п. В цветной
металлургии вертикально интегрированная структура
может формироваться путем слияния предприятий  по
добыче сырья (медных руд, глинозема, в т.ч. за рубе-
жом), первичная металлургия (Запорожский алюми-
ниевый завод, Укрцинк, Медеплавильные заводы,
скорее всего Россия), завод по обработке цветных
металлов (г. Артемовск, Донецкая область). Анало-
гичные структуры могут быть сформированы по всем
видам экономической деятельности. К примеру, вы-
ращивание хлопка на Херсонщине, производство тек-
стиля (г. Донецк), швейные фабрики в каждом регионе
Украины.

„Горизонтальная промышленная политика”, как
новый тип ПП, направлена на относительные измене-
ния институциональной среды промышленности в
целом и/или отдельных видов ее деятельности. Это
касается институтов (государственных и гражданских),
инноваций (в том числе промышленных), сочетания
различных форм промышленной деятельности, инфра-
структуры, предприятий и объединений (кластеры,
сетевые структуры, сочетание и сотрудничество круп-
ного, среднего и малого бизнеса, науки, образования
и т.д.). Форма реализации ГПП: кластеры, сети (явные
и неявные), объединения предприятий и организаций
различных видов деятельности, креативные центры и
креативные регионы. От поддержки отраслей госу-
дарству следует перейти к поддержке кластеров, кре-

ативных центров. Для этого необходимо принять
закон и программу развития кластеров, совершен-
ствовать законодательство о государственно-частном
партнерстве.

В практической деятельности следует использо-
вать опыт развитых стран.

В Европе до 40% занятых работает на предприя-
тиях, которые входят в кластеры. Традиционная ли-
нейная модель инноваций (фундаментальные иссле-
дования – НИОКР – новые технологии и продукты)
постепенно теряет свое значение. Все более актуаль-
ной становится пространственная модель „обучающе-
гося региона” („learning region”), где инновации тре-
буют параллельного развития способностей к обуче-
нию и формированию стратегического инновацион-
ного поведения разнообразных и взаимодополняющих
экономических субъектов, которые выигрывают „…
от географической близости, способствующей пото-
кам неявных знаний и незапланированным взаимодей-
ствиям, которые являются критически важными эле-
ментами инновационного процесса”. Государственная
политика в отношении промышленных кластеров,
вступающих на траекторию восходящей динамики,
предусматривает меры „… по сосредоточению зачас-
тую тематически рассеянных компаний на особых точ-
ках. Эти фональные точки генерируют первые само-
стоятельные действия в пределах кластера и позволя-
ют ему выйти в фазу роста” [5].

Промышленный кластер – это пространственная
агломерация производителей, объединенных сетями
интенсивных и разносторонних взаимосвязей. В от-
личие от обычной агломерации он помимо простран-
ственной концентрации предприятий предполагает
функциональные связи между участниками и компли-
ментарные  компетенции.

Кластеры включают предприятия, производите-
лей, поставщиков, провайдеров услуг, университеты,
торговые организации и др.

Горизонтальная ПП как составляющая матрич-
ной ПП имеет источником опыт США (Силиконовая
долина в Калифорнии). В РФ это формирующийся
инновационный центр „Сколково”, в Украине – клас-
теры Хмельницкой области и др.

В научной и учебной литературе [8 – 11] чаще
всего кластер характеризуют как определенные зоны
на территории определенной страны или сопредель-
ных стран, где комбинируются предприятия, принад-
лежащие к определенному сектору и государствен-
ные или частные исследовательские учреждения, тем
самым извлекается польза от территориальной близо-
сти и совместного действия исследовательских и про-
изводственных операций. Экономисты отмечают, что
в рамках кластера, во-первых, более эффективно
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используются ресурсы (например, местная инфра-
структура). Существование кластера, т.е. концентра-
ции предприятий определенного сектора, облегчает
строительство и покупку специфического оборудова-
ния. Во-вторых, более развитый локальный рынок
труда улучшает степень соответствия между уровнем
образования и навыков работников и нуждами пред-
приятий, между поставщиками и покупателями и, во-
обще, между различными участниками проекта (фи-
нансовыми, научными учреждениями, предпринима-
телями и др.). Наконец, в-третьих, в рамках кластера
улучшаются и облегчаются процессы обучения, пере-
дачи и накопления  знаний. В государствах, где все
еще сильны факторы и методы государственного
регулирования, в руководящие органы кластеров
вводятся представители органов госуправления,
государство может участвовать в капитале. Форми-
руется публично-частное или государственно-частное
предприятия на условиях партнерских отношений
собственников (государства, публичных организаций,
собственников частного капитала).

Относительно новым явлением в нынешнем веке
стал процесс кластеризации немецких штандортов.
Региональный кластер – территориально сгруппиро-
ванные компании, связанные друг с другом коопера-
цией и разделением труда, что дает им возможность
для усиления своих и получения дополнительных кон-
курентных преимуществ. Чем лучше предпосылки для
получения и реализации таких преимуществ, тем выше
привлекательность регионального кластера. На осно-
ве таких кластеров в немецких регионах стали созда-
ваться так называемые сети и центры компетенций,
которые представляют собой попытки бизнес-сооб-
ществ получить дополнительные преимущества от
кластеризации конкретных штандортов. В первую
очередь это относится к сфере инноваций и произ-
водству высокотехнологичной продукции. Их важней-
шим отличием является межрегиональный характер
формирующихся на основе региональных кластеров
кооперационных объединений нескольких основных
партнеров, которые особое внимание уделяют эффек-
тивному управлению технологической цепочкой со-
здания конечного продукта и, соответственно, росту
конкурентоспособности их членов. Такие сети содей-
ствуют превращению региональных кластеров в ин-
новационные центры национального, европейского и
даже мирового значения и, соответственно, росту кон-
курентоспособности регионов, в которых они рас-
положены [8].

Рассмотренные выше примеры формирования
матричной ПП на принципах сочетания вертикальной
и горизонтальной ПП целесообразно использовать и
реализовать в металлургии Украины. Как отмечено

ранее, близок к форме реализации в металлургии ВПП
„Метинвест Холдинг”. Примером реализации ГПП в
металлургии может стать формирующийся в соответ-
ствии со стратегией Донецкой области металлурги-
ческий кластер. При этом следует отметить, что вер-
тикально интегрированные структуры со временем
развиваются и по горизонтали, приобретая путем при-
соединения, поглощения, слияния, предприятия про-
мышленной и городской инфраструктуры, научные
организации, учреждения образования, здравоохра-
нения и пр. Горизонтальные структуры „выращивают”
лидеров в форме вертикально интегрированных струк-
тур. Происходит сближение вертикальных и горизон-
тальных структур, что обеспечивает переход к совре-
менным принципам ПП и ее реализации.

Для металлургии использование сетей и класте-
ров важно по ряду причин. Прежде всего, это рацио-
нальное использование ресурсов, в чем заинтересо-
ваны как металлургические предприятия, так и органы
местного управления, территориальные громады. К
примеру, металлурги Украины 20 лет назад выплав-
ляли 51 млн. т стали,  в 2010 г. – 32,7 млн. т, т.е. паде-
ние на 35,9%. Добыча железорудного сырья за этот
период снизилась лишь на 10% [11]. Следовательно,
металлурги экспортируют сырье, в значительной мере
обходя формирование местных бюджетов. Формиро-
вание региональных кластеров позволит смягчить
данное противоречие. Следующее положение. В ме-
таллургии достаточно высока концентрация капитала
и производства. Более 40% выплавки стали контро-
лирует „Метинвест Холдинг”, „Интерпайп” контроли-
рует более 45% рынка труб, практически все произ-
водство ферросплавов сконцентрировала группа
„Приват” [11]. Вхождение данных структур в регио-
нальные и межрегиональные кластеры позволит
существенно повысить уровень развития территорий,
их инфраструктуры, производительных сил.

То есть, перспективным в современной матрич-
ной ПП является формирование вертикально интегри-
рованных структур (ВИС) с максимально возможным
завершенным циклом производства (выпуск холод-
нокатаного тонкого проката, труб, канатов, коррозий-
но устойчивых и фасонных заготовок), используя
современные методы выплавки и разливки чугуна и
стали, энергосбережения, ухода от использования в
технологии плавки и литья углеводородов. По мере
развития ВИС вовлекают в сферу своей деятельности
предприятия производственной и гражданской инф-
раструктуры, науки и образования, поставщиков, по-
требителей и т.д., формируя современный региональ-
ный и/или межрегиональный кластер.

Мелкий, малый и средний бизнес, объединяясь
формируют кластер (местный и/или региональный).
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Определив свою стратегию, кластер развивается, „вы-
ращивает” своего лидера. Это может быть предприя-
тие с современным, инновационным, наукоемким про-
изводством, в том числе металлургическим.

Рассмотренные два примера показывают реаль-
ную возможность формирования ВПП и ГПП, которые,
развиваясь и сближаясь, обеспечивают переход эконо-
мики к современной европейского типа матричной ПП.

Выводы. Совершенствование парадигмы разви-
тия типа промышленной политики применительно к
металлургии должно учитывать особенности ее ны-
нешнего состояния, имеющиеся и возможные риски,
к которым относится:

– чрезвычайно высокая ориентация отечествен-
ной металлургии на зарубежные рынки. При этом имеет
место существенное технологическое отставание,
экспорт сырья, полуфабрикатов, продукции началь-
ных переделов, высокая энергоемкость производства,
что ставит под угрозу сохранение лидерства в перс-
пективе;

– низкий уровень оплаты труда в металлургии (от-
носительно зарубежных предприятий; по удельному
весу оплаты труда в издержках производства), пре-
вышение внутренних цен продукции относительно цен
продукции на экспорт. В условиях членства Украины
в ВТО это может стать предметом антидемпинговых
расследований компетентными международными
организациями;

– квотирование экспорта продукции металлургиче-
ской промышленности в соответствии с нормами ВТО;

– необходимость расширения ассортимента про-
дукции, производства импортозамещающих изделий,
увеличения поставок металлопродукции на внутрен-
ний рынок;

– отсутствие стратегии развития отечественной ме-
таллургии в условиях формирования и реализации но-
вой современной парадигмы промышленной политики;

– высокая концентрация производства металло-
продукции („Метинвест Холдинг” производит 40%
металлопродукции отрасли), в связи с чем необходи-
ма ориентация антимонопольной деятельности госу-
дарства не на долю предприятия на рынках, а на цены
и качество продукции;

– вывод доходов предприятий через аффилиро-
ванных нерезидентов и свои филиалы за рубеж в офф-
шорные зоны, чем достигается уход от налогообло-
жения в Украине;

– низкий уровень финансирования модернизации,
инвестиций и инноваций металлургических предприятий;

– низкий уровень участия бизнеса в финансиро-
вании перспективных проектов развития отечествен-
ной металлургии, развития отраслевой науки, произ-
водственной и гражданской инфраструктуры;

– отсутствие системы подготовки и переподго-
товки, повышения квалификации кадров, поощрения
рационализаторства и изобретательства на металлур-
гических предприятиях;

– валютная выручка от экспорта сырья и полу-
фабрикатов в недостаточной мере используется для
инноваций в металлургии, ее модернизации, техничес-
кого перевооружения;

– отсутствие интереса собственников и топ-мене-
джмента металлургических предприятий в формирова-
нии межотраслевых и региональных сетей, кластеров;

– низкий уровень развития государственно-час-
тных и публично-частных предприятий с участием
капитала металлургических предприятий.

Предложения. В целях перехода металлургии к
реализации современной матричной промышленной
политики с использованием ВПП и ГПП целесообразно:

1. Пересмотреть стратегии корпораций и крупных
предприятий горно-металлургического комплекса
Украины.

2. Реально прекратить вывоз из Украины сырья,
лома черных и цветных металлов, полуфабрикатов
резидентами и нерезидентами Украины.

3. Формирование преимущественно вертикаль-
но интегрированных структур, которые становятся цен-
трами формирования кластеров, сетей (явных и неяв-
ных), локомотивами инновационного роста промыш-
ленности регионов и государства в целом.

4. На государственном уровне принять програм-
му сокращения импорта металлургической промыш-
ленности (полная ликвидация в течение 5 лет), допол-
нительного налогообложения экспорта металлургиче-
ского сырья, продукции первого металлургического
(технологического) передела, направляя эти средства
на модернизацию металлургической ограсли.

5. Формировать вертикально и горизонтально
интегрированные корпорации ГМК, конечной продук-
цией которых являются метизы (канаты, трубы, тон-
кий холоднокатанный прокат, уголок, фасонные заго-
товки и т.д.). Относительно данных структур пересмот-
реть антимонопольное законодательство, ориентируя
его не на объемы на рынках, а на цены изделий.

6. Не менее 30% валютной выручки от экспорта
сырья и продукции первого технологического пере-
дела предприятий ГМК направлять на модернизацию
технологических процессов и инфраструктуры пред-
приятий, в том числе не менее 5% – на научные иссле-
дования, образование, подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников предприятий.

7. В течение 10 лет уйти от мартеновского спо-
соба производства стали, до 90% довести беспрерыв-
ное литье заготовок, до 20% – выплавку стали в элек-
троплавильных печах, электронно-лучевую выплав-
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ку стали, освоить в промышленном масштабе исполь-
зование технологического восстановления железных
руд и металлолома (5-й технологический уклад), от-
казаться от использования природного газа в произ-
водстве металла, компенсируя это пылеугольным топ-
ливом, сократить не менее чем на 10% расход кокса и
кислорода в производстве чугуна.

8. Проводить открытые конкурсы на лучший про-
ект модернизации металлургического производства в
Украине, в регионах, относительно конкретных пред-
приятий.

9. На общегосударственном уровне проводить от-
крытые конкурсы на лучший проект модернизации, тех-
нического перевооружения и инновационного развития
металлургических предприятий Украины, регионов.

10. Исключить из научного и технического упот-
ребления именование „базовые” применительно к про-
изводствам I – III технологических укладов, в том
числе металлургии.

Реализация изложенных и других мер по разви-
тию ГМК позволит повысить уровень производства
металла в Украине до требований современного ми-
рового рынка, обеспечить его конкурентоспособность
в ближайшей перспективе.
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ИНСТИТУТ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Жилищно-коммунальный комплекс Украины в

настоящее время находится в критическом состоянии.
Об этом свидетельствуют данные, которые приводи-
лись в правительственных документах, начиная с
1991 г.: Постановление КМ УССР „О стабилизации
работы жилищно-коммунального хозяйства респуб-
лики” 1991 г., Закон Украины „Об общегосударствен-
ной программе реформирования и развития жилищно-
коммунального хозяйства на 2004 – 2010 годы”,
Закон Украины „Об Общегосударственной програм-
ме реформирования и развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства на 2009 – 2014 годы” [2] и др.

 Подобная ситуация складывалась в отрасли в
течение достаточно длительного времени. В Законе
Украины „Об Общегосударственной программе ре-
формирования и развития жилищно-коммунального
хозяйства на 2009 – 2014 годы” [2] указываются ос-
новные проблемы отрасли:

– за последние 10 лет не произошло серьёзных
позитивных изменений в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства;

– основные фонды предприятий отрасли находят-
ся в критическом состоянии;

– увеличивается убыточность предприятий отрасли;
– предприятия отрасли неспособны эффективно

работать в рыночных условиях;
– низкое качество предоставляемых услуг насе-

лению страны;
– нехватка собственных и бюджетных финансо-

вых ресурсов;
– высокий уровень потерь воды и энергии в сетях.
По состоянию на начало 2011 г. В целом по

Украине протяженность ветхих и аварийных тепловых
сетей составила 5412,7 км (16% от общей протяжен-
ности), водопроводов – 17118,8 км (33,6%), уличных
водопроводных сетей – 40685,2 км (39,1%), внутри-
квартальных и внутридворовых сетей – 9509,3 км
(38,2%), около 35% канализационных сетей. По от-
дельным регионам состояние инженерных сетей зна-
чительно хуже. Так, в г. Донецке доля ветхих и ава-
рийных уличных водопроводных сетей составляет

89%, внутриквартальных – 89,9%. В городе в ветхом
и аварийном состоянии находится более 88% главных
канализационных коллекторов, 84,2% уличных кана-
лизационных сетей  и 87,8% внутриквартальных.

Положение с износом основных фондов ЖКХ
не только не стабилизируется, но и продолжает с каж-
дым годом ухудшаться. На замену ветхих и аварий-
ных инженерных сетей и оборудования уже необхо-
дим объем средств, превышающий годовой государ-
ственный бюджет. Это означает, что в обозримой пер-
спективе обновить изношенные сети невозможно, они
будут и дальше ветшать, техногенные аварии стано-
вятся неизбежными. Это создает угрозу здоровью и
жизни населения.

Предельно изношенные сети уже выводятся из
эксплуатации полностью, многие потребители уже
лишились тепло* и водоснабжения, водоотведения.
Так, в Луганской области, с 2005 г. по 2009 г. водо-
снабжения лишились более 90тыс. потребителей.

Сложившееся положение является следствием
ненадлежащей работы по воспроизводству основных
фондов, что всегда оправдывают недостатком средств.
Однако при этом упорно замалчивается информация
об использовании собственных инвестиционных
ресурсов предприятий – амортизационных отчислений
и прибыли, не рассматриваются возможности сниже-
ния затрат, ликвидации убыточности и повышения
прибыльности. Резервов повышения эффективности
работы и роста рентабельности предприятий ЖКХ
имеется немалые: при практически одинаковой сто-
имости энергоресурсов, себестоимость тепловой энер-
гии, водоснабжения и водоотведения по регионам
отличается в разы. Это свидетельствует о наличии
мощных субъективных факторов, влияющих на эф-
фективность функционирования предприятий ЖКХ.

В результате ненадлежащего исполнения обязан-
ностей менеджментом предприятий ЖКХ потерпевши-
ми становятся не только отдельные потребители, но в
целом территориальные общины, являющиеся соб-
ственниками соответствующих основных фондов,
поскольку коммунальная собственность не только
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обесценивается, но и вовсе исчезает. Территориаль-
ные общины и общество в целом несут безвозврат-
ные потери.

Всё это свидетельствует о том, что решение про-
блемы выхода отрасли из кризисного состояния явля-
ется в настоящее время крайне актуальной задачей.

Вопросы повышения эффективности работы
предприятий жилищно-коммунального комплекса рас-
сматривались в работах учёных-экономистов Украи-
ны, России, стран СНГ и дальнего зарубежья [6 – 16].
Как в научных исследованиях, так и в нормативных
документах, одной из причин критического состоя-
ния в отрасли назывался низкий уровень ответствен-
ности официальных лиц, на которых возложена пря-
мая обязанность осуществлять управление развитием
отрасли и поддержание коммунальных сетей в работо-
способном состоянии. Тем не менее, такие исследо-
вания и предложения достаточно часто носили фраг-
ментарный и недостаточно системный характер.

Несмотря на значительный интерес учёных к воп-
росам юридической ответственности руководителей
предприятий, многие из вопросов и проблем до на-
стоящего времени остаются нерешёнными. К таким
вопросам прежде всего можно отнести следующие:

1. Каким должен быть механизм эффективного
управления предприятиями жилищно-коммунального
комплекса?

2. Каковы особенности управления предприяти-
ями отрасли в рыночных условиях?

3. Каким образом должна быть организована
система мотивации руководителей, чтобы она в мак-
симальной степени стимулировала их для выполне-
ния первостепенных задач?

4. Как должна быть организована система юри-
дической ответственности официальных лиц, чтобы
предотвратить ухудшение состояния предприятий от-
расли и увеличение аварийности в жилищно-комму-
нальном секторе?

Проблема ответственности руководителей орга-
нов местного самоуправления и руководителей пред-
приятий ЖКХ за поддержание в должном состоянии
коммунальных сетей не является новой – она с той
или иной мерой остроты ставилась многими отечес-
твенными авторами не только в период становления
рыночной экономики, но и в период так называемой
административно-командной экономики. Примечатель-
ный пример данному тезису даёт высказывание
С. Н. Братуся: „На страницах общей печати, а также в
экономической и юридической литературе приводят-
ся многочисленные факты нарушений хозяйственно-
договорной дисциплины, трудового законодательства,
факты бюрократизма и волокиты в удовлетворе-
нии законных интересов граждан и организаций со

стороны должностных лиц в сфере государственного
управления, а также о неисполнении принятых на себя
обязательств перед гражданами предприятиями быто-
вого обслуживания. Иногда проходит немало време-
ни, прежде чем органы прокуратуры, суда, народного
контроля, надзорные инстанции обнаруживают право-
нарушения и привлекают виновников к ответствен-
ности. Нередко это происходит лишь после сигналов
печати, выезда корреспондентов газет на места, после
обращения с жалобами в партийные органы. Но если
нет состава уголовного правонарушения, то наказание
за правонарушение – это главным образом примене-
ние мер дисциплинарной ответственности, которые
зачастую надлежащего эффекта за собой не влекут”
[6, с.197].

Таким образом, можно утверждать, что в осно-
ве проблемы увеличения доли аварийных и изношен-
ных сетей Украины лежат объективные причины сис-
темного характера. Одной из таких причин является
отсутствие эффективного механизма юридической
ответственности руководителей предприятий ЖКХ и
работников органов местного самоуправления за
недостаточное выполнение своих обязанностей по
решению данной задачи.

Целью статьи является анализ проблемы увели-
чения доли аварийных и изношенных сетей в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве Украины и определение
возможностей решения данной проблемы путём ужес-
точения механизма юридической ответственности
руководителей предприятий жилищно-коммунального
хозяйства и работников органов местного самоуправ-
ления за ненадлежащее выполнение обязанностей по
воспроизводству основных фондов. В рамках постав-
ленной цели в статье очерчены задачи:

– рассмотреть базовые положения теории юри-
дической ответственности и сформулировать основ-
ные принципы эффективного механизма юридической
ответственности;

– внести  и обосновать предложения по совер-
шенствованию механизма юридической ответственно-
сти руководителей органов местного самоуправления
и руководителей предприятий ЖКХ за неудовлетво-
рительное состояние коммунальных сетей.

Отметим, что возможности  исследования огра-
ничены дефицитом исходной информации. К сожале-
нию, данные о экономических результатах работы
предприятий ЖКХ, данные об авариях и о затратах на
ликвидацию их последствий, данные о заработной
плате работников предприятий ЖКХ и т.д. найти офи-
циальным способом практически невозможно. Обра-
щения непосредственно на предприятия наталкивают-
ся на возражения и отказ в предоставлении информа-
ции от руководства этих предприятий. Отказ от пре-
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доставления данных чаще всего мотивируется необ-
ходимостью соблюдения коммерческой тайны. В
работах украинских юристов [15] указывается, что
вопросы юридической защиты коммерческой тайны и
конфиденциальной информации в Украине до настоя-
щего времени в достаточной мере не решены. Не-
смотря на то, что ст.164-3 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях [3] и ст.231 – 232
Уголовного Кодекса Украины [4] рассматривают как
правонарушение только „…Получение, использование,
разглашение коммерческой тайны, а также конфиден-
циальной информации с целью причинения вреда
деловой репутации или имуществу другого предпри-
нимателя…”, а также „…использование этих данных,
если это причинило существенный ущерб субъекту
хозяйствования…”, руководители предприятий имеют
практически неограниченное право любую информа-
цию о деятельности предприятия на основании личного
мнения объявлять коммерческой тайной или конфи-
денциальной информацией. По всей видимости, руко-
водители предприятий любую информацию, которая
может подтвердить их недостаточно эффективную
работу, считают „вредной” и относят к разряду ком-
мерческой тайны и конфиденциальной информации.
Именно данный фактор вынуждает ограничиться тео-
ретическими исследованиями, и не позволяет подтвер-
дить теоретические выводы реальными данными.

Законодатель Украины достаточно точно опреде-
ляет субъекты, которые несут формальную ответствен-
ность за состояние сетей в жилищно-коммунальном
комплексе. Закон Украины „О жилищно-коммуналь-
ный услугах” [2], который можно отнести к актам пря-
мого действия, закрепляет следующие положения:

– местные органы самоуправления отвечают за
обеспечение населения жилищно-коммунальными
услугами (п.6 ст.7);

– исполнитель (субъект хозяйствования, предме-
том деятельности которого является предоставление
услуги по договору) обязан поддерживать в надле-
жащем техническом состоянии сети коммунальных
служб (п.7 ст.21).

Однако законодатель не устанавливает меру юри-
дической ответственности субъектов за выполнение
своих обязательств и обязанностей.

В юридической литературе [7 – 9, 11] не сложи-
лось единого мнения о принципах и функциях юриди-
ческой ответственности. Тем не менее, в ходе обоб-
щения работ отечественных и зарубежных юристов
Р. Хачатуров выделяет следующие принципы юриди-
ческой ответственности [7, с. 307 – 308]:

– справедливость;
– гуманизм;
– законность;

– индивидуализация;
– виновность;
– неотвратимость.
В качестве основных функций юридической от-

ветственности Р. Хачатуров выделяет [7, с. 386]:
– карательную;
– превентивную;
– восстановительную;
– воспитательную.
Прежде, чем рассматривать конкретные вопро-

сы юридической ответственности руководителей пред-
приятий ЖКХ и органов местного самоуправления,
целесообразно рассмотреть вопрос, что вообще можно
считать правонарушением в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. В уголовном и административ-
ном праве Украины действует положение, в соответ-
ствии с которым деяние может быть признано адми-
нистративным проступком или уголовным преступ-
лением только в том случае, если данное правонару-
шение прямо указано в законе (Кодексе). Тем не
менее, законодательная практика показывает, что с
течением времени те или иные деяния могут быть при-
знаны правонарушением, и это приводит к внесению
дополнительных статей (или исключению ранее дей-
ствовавших статей) в соответствующие кодексы.
Однако для этого необходимо прежде всего доказать,
что какое-либо деяние представляет собой обществен-
ную опасность и содержит в себе необходимые при-
знаки состава правонарушения. Анализ юридической
литературы позволяет выделить элементы состава
правонарушения, которые представлены на рис. 1.

Рассмотрим, может ли считаться правонаруше-
нием невыполнение или недостаточное финансирова-
ние работ, направленных на обновление водопровод-
ных и канализационных сетей. Чтобы юридический
факт мог быть признан правонарушением, необходи-
мо, чтобы он содержал в себе в полном объёме со-
став правонарушения. Из рис. 1 видно, что современ-
ная теория права [5] при рассмотрении состава пре-
ступления выделяет 4 элемента: объект; объективная
сторона; субъект; субъективная сторона.

Рассмотрим эти элементы подробнее.
1. Объект – это те общественные отношения, на

которые направлено деяние и которым причиняется
вред в результате его совершения. Объект определяет
непосредственную общественную опасность деяния,
которое может быть квалифицировано как правона-
рушение.

Объект включает  в себя следующие признаки:
– общественные отношения, которым причиня-

ется вред или которые ставят под угрозу причинения
вреда;

– предмет правонарушения – материальные пред-
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меты, на которые направлены действия правонару-
шителя;

– потерпевший;
– орудия и средства правонарушения.
В Уголовном кодексе Украины есть статья

270-1, которая предусматривает уголовную ответ-
ственность за „умышленное уничтожение или повреж-
дение объектов жилищно-коммунального хозяйства,
если это привело или могло привести к невозможности
эксплуатации, нарушению нормального функциони-
рования таких объектов, что вызвало угрозу для жиз-
ни или здоровья людей или имущественный вред в
крупных размерах …” [4]. Следует также обратить
внимание на то, что данная статья находится в разделе
IX Уголовного кодекса – „Преступления против
общественной безопасности”. Тем самым законода-
тель в качестве общественных отношений, которым
наносится ущерб, в данной статье УК рассматривает
именно снижение уровня общественной безопаснос-
ти. Последствия юридического факта недостаточного
финансирования и выполнения работ, направленных
на обновление водопроводных и канализацион-
ный сетей  (и поддержание их в рабочем состоянии),
влияют на снижение уровня общественной безопас-
ности, носят комплексных характер и зависят от тех
последствий, которые возникают (или могут возник-
нуть) в результате данного правонарушения. Если
руководитель предприятия ЖКХ не обеспечивает в
достаточном объёме восстановление коммуникацион-
ных сетей, то общественная опасность заключается в
следующем:

– повышается вероятность аварий и техногенных
катастроф в будущем;

– предприятию ЖКХ наносится потенциальный
экономический ущерб, который заключается в том,
что в будущем предприятие не сможет найти в доста-
точном объёме финансовые средства для выполнения
задачи по поддержанию сетей в рабочем состоянии;

– нанесение ущерба собственнику в результате
снижения стоимости коммунального имущества;

– нецелевое использование финансовых средств
предприятия.

Если авария произошла, то к перечисленным
выше добавляются следующие неблагоприятные (об-
щественно опасные) последствия:

– наносится ущерб окружающей среде за счёт её
загрязнения промышленными и бытовыми отходами;

– наносится ущерб жителям местной громады
вследствие лишения их жизненно важных коммуналь-
ных услуг и ухудшения состояния окружающей среды;

– наносится финансовый ущерб государственно-
му и местному бюджетам, так как средства на осуще-
ствление профилактических мер значительно меньше,

чем объём финансирования на ликвидацию послед-
ствий аварий и катастроф.

2. Объективная сторона правонарушения может
быть двух видов:

– с материальным составом – включает в себя
общественно-опасное деяние (действие или бездей-
ствие), общественно-опасные последствия и причин-
но-следственную связь между ними;

– с формальным составом – представляет собой
общественно-опасное деяние независимо от наступив-
ших последствий.

Если рассмотреть объективную сторону право-
нарушения с материальным составом, то между фак-
том недостаточного финансирования (общественно-
опасное деяние) и ущербом от аварии на сетях (обще-
ственно-опасные последствия) явно присутствует при-
чинно-следственная связь. Однако общественная опас-
ность недостаточного финансирования восстановле-
ния сетей возникает даже в том случае, когда авария
не происходит (или происходит позже). Во-первых,
законодатель признаёт отдельные виды деяний как
общественно-опасные независимо от наступления
общественно-опасных последствий, т.е. потенциально
общественно-опасные для общества (хранение оружия
и боеприпасов, дезертирство и др.). Во-вторых, кри-
тическая ситуация с состоянием водопроводных и
канализационных сетей сложилась в течение длитель-
ного временного периода (не менее 20 лет). Если на
каком-либо участке сети произойдёт авария, то найти
и привлечь к ответственности виновного крайне слож-
но из-за большого промежутка времени между мо-
ментом свершения правонарушения (особенно, если
это правонарушение осуществлялось в течение дли-
тельного времени и разными лицами) и моментом
наступления общественно-опасных последствий.

Законодательная практика имеет опыт разреше-
ния подобных проблем. Например, нарушение правил
дорожного движения без наступления тяжёлых по-
следствий приводит к административной ответствен-
ности. Если же нарушение тех же правил привело к
аварии с тяжёлыми последствиями, то именно степень
тяжести этих последствий может привести к уголов-
ной ответственности правонарушителя.

В отношении правонарушений, связанных с не-
выполнением обязанностей по содержанию и восста-
новлению коммунальных сетей основной акцент, по
всей видимости, следует делать на профилактическом
направлении, т.е. следует увеличивать уровень ответ-
ственности по правонарушениям, объективная сторо-
на который имеет только формальный состав.

3. Субъект правонарушения. В наиболее широком
смысле в качестве субъекта правонарушения могут
выступать:
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– физическое лицо – характеризуется возрастом,
вменяемостью и характером занимаемой должности
(как специальный субъект) – в рамках рассматривае-
мой проблемы таким субъектом являются должност-
ные лица, которые в силу своих должностных обя-
занностей отвечают за состояние коммунальных сетей;

– юридическое лицо – в рамках рассматривае-
мой проблемы таким юридическим лицом является
предприятие ЖКХ, которое на возмездной основе пре-
доставляет услуги населению; при этом жителей того
или иного района, которые пострадали от аварии (или
могли пострадать от неё), не должно интересовать, чьи
конкретно действия привели к аварийной ситуации –
договор на предоставление услуг потребителю за-
ключался не с физическим, а с юридическим лицом;

– государство Украина, как в целом, так и в лице
представителей законодательной, исполнительной,
судебной власти, а также в лице органов местного
самоуправления. Данное положение может показаться
спорным. Тем не менее, в соответствии со ст. 3 Кон-
ституции Украины [1] „…Права и свободы человека
и их гарантии определяют содержание и направлен-
ность деятельности государства. Государство отвеча-
ет перед человеком за свою деятельность. Утвержде-
ние и обеспечение прав и свобод человека является
главной обязанностью государства”. В связи со слож-
ностью данного вопроса, который может быть объек-
том отдельного исследования, он не рассматривается
в рамках данной статьи.

4. Субъективная сторона – включает в себя вину,
мотив и цель.

Вина, как психическое отношение лица к со-
вершаемому деянию может существовать в виде
умысла (прямого или косвенного) или неосторож-
ности (легкомыслия или небрежности. Наличие по-
ложения о „психическом отношении лица” автома-
тически приводит к тому, что уголовную ответствен-
ность может нести только физическое лицо. Что же
касается административной, хозяйственной или граж-
данской ответственности, то она может возлагаться
как на физическое, так и на юридическое лицо. В
современной юридической литературе рассматрива-
ется вопрос о „безвинной юридической ответствен-
ности” [16]. Рассмотрение данного вопроса не вхо-
дит в цели данной статьи. Тем не менее, следует раз-
делять гражданско-правовую (хозяйственно-право-
вую) ответственность юридического лица и индиви-
дуальную юридическую ответственность физического
лица – руководителя предприятий ЖКХ или органов
местного самоуправления.

Мотив правонарушения можно рассматривать
как внутренний стимул, который побуждает субъекта
нарушить установленную норму. Различают корыст-

ные, национальные, религиозные, политические и дру-
гие виды мотивов.

Цель – идеальный результат, ради достижения
которого осуществлялось противоправное деяние.

Для правонарушения, связанного с невыполне-
нием обязанностей по сохранению и поддержанию
коммунальных сетей в рабочем состоянии, субъек-
тивную сторону можно охарактеризовать (как прави-
ло)следующим образом:

– вина: либо косвенный умысел, либо неосторож-
ность;

– мотив: корыстный;
– цель – извлечение личной материальной выго-

ды с использованием служебного положения.
Предлагается комплексная формально-логиче-

ская концепция юридической ответственности руко-
водителя за невыполнение своих обязанностей, смысл
которой заключается в следующем.

Рассмотрим руководителя предприятия А, кото-
рый имеет две возможные альтернативы:

– совершить правонарушение (А1);
– не совершать правонарушение (А2).
Если правонарушение совершено (А1), то руко-

водитель (субъект) получит определённую сумму до-
хода: ППА. В качестве такого дохода может выступать
дополнительная заработная плата (премия), дополни-
тельный коррупционный доход (взятка), другие виды
доходов (ремонт кабинета, поездка в заграничную
командировку, поощрение от вышестоящего руковод-
ства и др.). Если правонарушение не совершено (А2),
то руководитель (субъект) также может получить до-
ход „за выполнение условий официального догово-
ра”: ПДА. В качестве такого дохода могут рассматри-
ваться различные виды поощрений „за честное пове-
дение”. Руководитель при принятии решения о том,
совершать ему правонарушение или не совершать его,
стоит перед альтернативой:

ППА<>ПДА.
Таким образом, из двух альтернатив субъект вы-

берет ту, которая принесёт ему большую сумму дохо-
да. Даже в данной, крайне простой схеме, возникает
ряд вопросов, которые связаны с проблемами ЖКХ:

– насколько система поощрения руководителей
предприятий ЖКХ отвечает общественным интересам;

– каким образом можно поощрить руководителя
„за честное поведение”, если предприятие работает
убыточно;

– какие критерии могут и должны использова-
ться для оценки эффективности работы руководителя
предприятия ЖКХ;

– как сочетаются интересы жителей населённого
пункта, руководителей органов местного самоуправ-
ления и государства.
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Рассмотрим более детально. Субъекту право-
нарушения всегда противостоит потерпевшая сторо-
на (В). В качестве потерпевшей стороны могут выс-
тупать общество, государство, собственник, потре-
битель, жители данного региона и т.д. В случае А1
(правонарушение произошло) потерпевшая сторона
несёт убытки в размере УВ. Если правонарушение не
произошло (А2), то потребитель получает определён-
ный доход от использования качественных услуг в
размере ПДВ. Таким образом, для двух рассмотрен-
ных решений общество имеет два возможных конеч-
ных результата:

А1:    ППА – УВ;
А2:    ПДА + ПДВ.
В реальной экономике существует понятие

синергетического эффекта от принятия общественно
целесообразного варианта действий. Не будет боль-
шим противоречием, если параллельно рассмотреть
понятие „синергетического ущерба”, который возни-
кает в случае возникновения правонарушения. Тем
не менее, оценка синергетического эффекта не входит
в состав задач, решаемых в данной статье.

Таким образом, результаты от реализации аль-
тернативных решений, могут быть представлены в виде
неравенства:

ППА – УВ <> ПДА + ПДВ.
Анализ данного неравенства показывает, что если

ППА – УВ < ПДА + ПДВ, то мы можем говорить об
общественной опасности правонарушения, т.е. субъект
А получает собственную выгоду при общем сниже-
нии общественного результата (и за счёт ущерба, на-
несенного своему контрагенту).

Для предотвращения правонарушения, могут быть
использованы три различных стратегических подхода
(что не исключает и их комплексное использование).

1. Лишение субъекта А возможности осущест-
влять альтернативные действия (т.е. совершать право-
нарушения). Опыт показывает, что в отдельных слу-
чаях, подобный подход является эффективным сред-
ством как для резкого снижения, так и полной ликви-
дации правонарушений. Например:

– если полицейский не может самостоятельно
принимать штраф от нарушителя, а только выписыва-
ет штрафные квитанции, то количество случаев кор-
рупции среди представителей органов правопорядка
резко сокращается;

– введение единого государственного тестирова-
ния выпускников школ практически свело к нулю
жалобы абитуриентов на коррупцию в вузах при по-
ступлении;

– использование торговых автоматов полностью
ликвидировало проблемы, связанные с обманом и
обсчётом покупателей.

Для предприятий ЖКХ подобный подход мог бы
быть реализован, если из состава предприятий „Водо-
канала” вывести структурные производственные еди-
ницы, которые занимаются обновлением водопровод-
ных и канализационных сетей. Такие, вновь создан-
ные предприятия должны находиться в подчинении
местных органов власти и выполнять объемы работ
исключительно по капитальному ремонту и капиталь-
ному строительству в пределах выделенной сметы.
При этом упрощается контроль за расходованием и
целевым использованием финансовых средств, а так-
же исчезает зависимость от платежей (точнее, непла-
тежей) потребителей. Кроме того, уровень аварийных
и сильно изношенных сетей в Украине настолько
велик, что в настоящее время ни одно из подразделе-
ний „Водоканала” не в состоянии самостоятельно, в
короткие сроки, за собственный счёт или за счёт
местных бюджетов реализовать программы по их
обновлению. Поэтому решение данной проблемы в
любом случае потребует централизованных капиталь-
ных вложений (инвестиций), которые должны осуще-
ствляться по единой (национальной) программе с учё-
том потенциальной угрозы аварий и катастроф. В ка-
честве возможного варианта, можно рассматривать
вопрос финансирования программы капитального ре-
монта и строительства водопроводных и канализаци-
онных сетей на конкурсной (тендерной) основе.

2. Использование механизма юридической ответ-
ственности за правонарушения, объективная сторона
которых характеризуется не материальным, а формаль-
ным составом. Известно, что последствия аварий
и катастроф проще и дешевле предупредить, чем
исправить. Поэтому юридической ответственности
должны подлежать не только руководители предприя-
тий, в зоне ответственности которых произошла ава-
рия с тяжёлыми последствиями (тем более, что дока-
зать причинно-следственную связь в таких случаях
довольно трудно: критическая ситуация с аварийным
состоянием водопроводных и канализационных сетей
сложилась уже давно). Должны подлежать ответствен-
ности и те руководители, которые не выполняют тре-
бования программы по реформированию и развитию
жилищно-коммунального хозяйства, а также програм-
мы по развитию жилищно-коммунального хозяйства
населённого пункта, принятые местными органами
власти. Фактически, это должно приводить к измене-
нию соотношения ППА – УВ < ПДА + ПДВ. Степень
общественной опасности может быть снижена: Ув=0.
Тогда мы получаем неравенство ППА < ПДА + ПДВ.
Теперь данное неравенство необходимо рассматривать
в системе неравенств:

ППА < ПДА + ПДВ;
ППА<>ПДА.
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Как уже рассматривалось ранее, субъект А
примет решение совершить правонарушение, если его
доход от правонарушения превысит доход от „чест-
ной работы”. В данном случае, на первое место ста-
вится задача повышения рентабельности предприятий
ЖКХ. Пути решения данной задачи известны и неодно-
кратно рассматривались в государственных програм-
мах по реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства. Кроме этого, увеличить значение ПДА („до-
хода от выполнения обязательств”) можно за счёт пере-
распределения дохода ПДВ. Такое распределение
может быть произведено двумя путями:

– путём повышения тарифов;
– путём снижения СЕБЕСТОИМОСТИ.
3. Введение санкций за свершение правонаруше-

ний. В этом случае ситуация может быть представлена
в виде неравенства:

ППА – СА<>ПДА.
где СА – санкции, которые будут наложены на

руководителя предприятия А в случае совершения им
правонарушения.

Естественно, размер санкций СА должен быть
таким, чтобы представленное ранее неравенство стало
иметь вид:

ППА – СА< ПДА.
Несмотря на кажущуюся очевидность данного

неравенства, его анализ следует продолжить. Прежде
всего, данное неравенство следует модернизировать
следующим образом:

ППА – р*СА< ПДА,
где р – вероятность выявления правонарушения

и, соответственно, привлечения виновного к юриди-
ческой ответственности.

В принципе, все члены данного неравенства в
реальной экономике характеризуются вероятностными
оценками, но для упрощения анализа в статье будет
рассмотрена только вероятность применения санкций
к нарушителю.

Таким образом, на результаты выбора альтерна-
тивного поведения могут влиять факторы, представ-
ленные в таблице 1.

Данные табл. 1 показывают, что механизм юри-

Таблица 1
Факторы юридической ответственности, влияющие на выбор альтернативного решения

руководителем предприятия (организации)

№ Наименование 
фактора 

Обоз-
наче-
ние 

Влияние фактора на принятие 
решения руководителем 

предприятия 

Направление 
воздействия на 

фактор 
1 Доход 

руководителя от 
совершения 

правонарушения 

 
ППА 

Рост дохода приводит к 
повышению вероятности 

совершения правонарушения 

Снижение 
величины 

неправомерного 
дохода 

2 Вероятность 
выявления 

правонарушения 
и привлечения 
руководителя к 
ответственности 

 
 
р 

Увеличение вероятности 
выявления правонарушения 
положительно влияет на 

ситуацию, снижая вероятный 
доход руководителя от 

правонарушения 

Повышение 
вероятности 
выявления 

правонарушения  

3 Размер 
штрафных 
санкций за 
совершение 

правонарушения 

 
 
СА 

Увеличение размера санкции 
приводит к снижению 
возможного дохода 
руководителя от 
совершённого 
правонарушения 

Увеличение 
размера санкции 

(оптимизация 
санкции) 

4 Доход 
руководителя, 
получаемого в 
результате 
выполнения 

своих 
обязанностей 

 
 
 

ПДА 

Увеличение дохода 
руководителя от «честного 
поведения» способствует 
снижению вероятности 

совершения руководителем 
правонарушения 

Увеличение 
дохода 

руководителя 
(оптимизация 

дохода) 
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дической ответственности руководителя предприятия
(организации) носит комплексный характер, что пред-
полагает параллельное использование факторов по-
ощрения и наказания. При этом как минимум для двух
факторов (величина санкции и доход руководителя за
выполнение своих обязанностей) изменение их вели-
чины не носит абсолютного характера, что приводит
к необходимости рассматривать вопрос об оптимиза-
ции значений этих факторов и оценки их влияния на
конечный результат. Рассмотрим каждый фактор в от-
дельности.

I. Доход руководителя от совершения правона-
рушения (ППА).

Данный фактор может быть отнесен к разряду
неуправляемых. Тем не менее, его изучение является
крайне важной задачей. Без реальной оценки величи-
ны) данного фактора (хотя бы приблизительной) фак-
тическое применение рассматриваемых выше анали-
тических зависимостей становится проблематичным.
Тем не менее, украинские учёные имеют опыт оценки
экономических величин косвенными методами, если
такую оценку невозможно произвести стандартными
методами [17].

II. Вероятность выявления правонарушения и
привлечения руководителя к ответственности (р).

Значение вероятности может колебаться от 0 до 1.
Если р=0, то в этом случае следует признать, что в
силу вступает соотношение ППА<>ПДА. Другими сло-
вами вопрос о том, произойдёт правонарушение или
не произойдёт, зависит только от решения руководи-
теля на основе сравнения выгод от альтернативных
решений.

Рассмотрим случай, когда р=1, т.е. любое пра-
вонарушение будет обязательно выявлено, виновный
установлен и подлежит юридической ответственнос-
ти. Если р=1, то возникает ситуация, которую можно
охарактеризовать как реализацию принципа неотвра-
тимости юридической ответственности за совершён-
ное правонарушение. И хотя реализация данного прин-
ципа на практике фактически не выполнима, тем не
менее она может быть использована, чтобы опреде-
лять минимальный и максимальный обоснованные
размеры санкций за правонарушение.

Если вероятность находится в пределах 0 <  р < 1,
то в этом случае можно утверждать, что чем выше
значение вероятности выявления правонарушения, тем
ниже размер применяемых санкций. Для повышения
вероятности выявления правонарушения и привлече-
ния виновных к юридической ответственности может
включать в себя следующие подходы:

– оценка реального значения вероятности выяв-
ленных правонарушений и привлечения виновных лиц
к ответственности;

– исходя из принципа индивидуализации юриди-
ческой ответственности необходимо определить: пе-
речень лиц, которые несут ответственность за выпол-
нение обязанности по содержанию коммунальных
сетей в рабочем состоянии; перечень конкретных
обязанностей таких лиц; санкции, которые могут быть
возложены на эти лица в случае невыполнения своих
обязанностей;

– лица, которые потенциально должны нести
ответственность за выполнение своих обязанностей,
должны одновременно наделяться полномочиями для
выполнения таких обязанностей (данная проблема в
сложившейся системе управления в Украине являет-
ся одной из наиболее острых);

– в зависимости от степени потенциальной опас-
ности возможных аварий (и катастроф), перечень лиц,
на которые возлагается функция контроля за безопас-
ностью на коммунальных сетях и, соответственно,
юридическая ответственность за выполнение этой
функции, должен увеличиваться.

III. Размер штрафных санкций за совершение
правонарушения (СА).

При решении данного вопроса следует рассмот-
реть два случая:

1. Если правонарушение не привело к аварии и
другим тяжёлым последствиям.

2. Если в результате правонарушения произошла
авария, которая привела к тяжёлым последствиям.

Если правонарушение не привело к фактической
аварии (т.е. рассматривается ответственность за право-
нарушение с формальным составом объективной сто-
роны), то минимальный размер санкции должен быть
таким, чтобы соблюдалось неравенство:

ППА – СА< ПДА.
При этом необходимо, чтобы выполнялось равен-

ство ППА = СА, что позволит реализовать восстанови-
тельную функцию юридической ответственности. Так
как такой размер санкции только изымает у правона-
рушителя доход, полученный в результате свершения
правонарушения, то санкция также должна включать
в себя меры дисциплинарного и административного
характера. В случае повторного совершения право-
нарушения может рассматриваться вопрос о запрете
занимать руководящие должности в течение опреде-
лённого срока.

При рассмотрении вопроса о максимальном раз-
мере санкции (об увеличении размера санкции) необ-
ходимо учитывать следующие факторы:

– за выполнение своих должностных обязанно-
стей (за „честное поведение”) руководитель должен
получать достойное вознаграждение. Если уровень
дохода ПДА руководителя убыточного предприятия
государственной или коммунальной формы собствен-
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ности находится на крайне низком уровне, то руково-
дитель такого предприятия имеет крайне низкий уро-
вень мотивации к выполнению своих обязанностей;

– рассматривая последние тенденции к увеличе-
нию удельного веса материальной ответственности,
следует исходить из реальных возможностей винов-
ных лиц возместить фактический материальный ущерб;
если величина ущерба высока и одно лицо не в со-
стоянии обеспечить возмещение этого ущерба, то сле-
дует рассматривать вопрос об увеличении числа лиц,
которые должны наделяться соответствующими конт-
рольными функциями и нести юридическую ответ-
ственность.

IV. Доход руководителя, получаемого в резуль-
тате выполнения своих обязанностей (ПДА).

Рассмотрение влияния данного фактора тесно
связано с факторами, рассмотренными ранее. Не
настаивая на новизне сделанных выводов, можно
утверждать, что аналитическое подтверждение полу-
чают следующие положения:

– низкий уровень заработной платы руководи-
телей повышает вероятность правонарушения;

– высокий уровень заработной платы руководи-
телей (без учёта других факторов) не приводит к авто-
матическому снижению вероятности правонарушения;

– система мотивации руководителей предприятий
и органов местного самоуправления нуждается в суще-
ственной модификации с учётом интересов общества;

– с учётом степени потенциальной общественной
опасности того или иного производства можно гово-
рить об минимально-необходимых затратах, которые
могут обеспечить требуемый уровень безопасности;

– появляется альтернатива, которая заключается в
следующем – что выгоднее – содержать одного
мотивированного руководителя с высокой заработной
платой, или же несколько должностных лиц, которые
имеют низкую заработную плату, но связаны между
собой определённой „круговой порукой” через систему
взаимного контроля и юридической ответственности.

Таким образом, на основании вышеизложенно-
го можно сделать следующие выводы:

1. Высокая доля аварийных и изношенных водо-
проводных и канализационных сетей представляет
собой опасность возникновения аварий и катастроф,
последствия которых будут крайне неблагоприятны-
ми для населения и окружающей среды.

2. Заслуживает всяческой критики порочная
практика руководителей предприятий и организаций
(в том числе государственных) скрывать информа-
цию о результатах своей оперативно-хозяйственной
деятельности под «благовидным» предлогом коммер-
ческой тайны. Такая позиция руководителей предпри-
ятий и организаций является необоснованной и пороч-

ной, что свидетельствует о стремлении скрыть резуль-
таты деятельности предприятия и держать в неведении
как население, так  и органы власти о состоянии дел
как на предприятии, так и в отрасли. Эти вопросы,
связанные с проблемами информационного обеспе-
чения деятельности предприятия, могут в перспективе
быть темой и целью отдельного исследования.

3. Высокая степень опасности аварий на водо-
проводных и канализационных сетях, а также тяжё-
лые последствия от таких аварий создают объектив-
ную необходимость введения в уголовное и админи-
стративное законодательство статей о юридической от-
ветственности руководителей предприятий ЖКХ за
правонарушения, объективная сторона которых харак-
теризуется не только материальным и формальным со-
ставом.

4. Эффективность механизма юридической ответ-
ственности руководителей предприятий и организаций
зависит от четырёх факторов: доход руководителя от
совершения правонарушения; вероятность выявления
правонарушения и привлечения руководителя к юри-
дической ответственности; величина санкций, которые
налагаются на лицо, совершившее правонарушение;
доход руководителя, который будет получен в резуль-
тате добросовестного выполнения своих обязаннос-
тей. Поэтому решение задачи повышения эффектив-
ности механизма юридической ответственности руко-
водителя за совершённое правонарушение должен
носить комплексный характер.

В рамках рассмотренной выше проблемы перс-
пективным и актуальным является рассмотрение сле-
дующих вопросов и проблем:

– совершенствование механизма ответственно-
сти представителей органов государственной власти
и органов местного самоуправления за выполнение
требований законов Украины;

– создание системы контроля за деятельностью
руководителей предприятий ЖКХ и работников орга-
нов местного самоуправления, что позволит предот-
вратить правонарушения в данной сфере;

– разработка механизма реализации государ-
ственных программ по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Украины и увязка данных
программ с возможностями государственного и мест-
ного бюджетов;

– принципы и правовое обеспечение деятельности
предприятий жилищно-коммунального комплекса,
которые работают в условиях плановой убыточности.
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Шевченко В. В., Інякін В. М. Інститут юри-
дичної відповідальності за результати роботи
підприємств житлово-комунального комплексу

У статті розглянуто проблему юридичної відпо-
відальності керівників підприємств житлово-кому-
нального комплексу за кінцеві результати роботи та
відтворення основних фондів. Проаналізовано мож-
ливість залучення керівників до відповідальності за
невиконання своїх обов’язків. Запропоновано комп-
лексну концепці запобігання правопорушень у сфері
управління підприємствами житлово-комунального
комплексу.

Ключові слова: житлово-комунальне господар-
ство, відтворення основних фондів юридична відпо-
відальність, об’єктивна сторона правопорушення, фак-
торний підхід, стратегічне управління.

Шевченко В. В., Инякин В. Н. Институт
юридической ответственности за результаты
работы предприятий жилищно-коммунального
комплекса

В статье рассматривается проблема юридической
ответственности руководителей предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса за конечные результаты
работы и воспроизводства основных фондов. Проана-
лизирована возможность привлечения руководителей
к ответственности за невыполнение своих обязаннос-
тей. Предложена комплексная концепция предотвра-
щения правонарушений в сфере управления предпри-
ятиями жилищно-коммунального комплекса.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяй-
ство, воспроизводство основных фондов, юридиче-
ская ответственность, объективная сторона правона-
рушения, факторный подход, стратегическое управ-
ление.
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The paper considers the problem of legal liability of
heads of enterprises of housing and communal services
for the final results and the reproduction of fixed asset.
Analyzed the possibility of involving leaders accountable
for failure to comply with their duties. It has been
proposed the complex concept of prevention of offenses
in the management of housing and communal services.
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ РЕГІОНІВ

Постановка проблеми. Збалансоване управлін-
ня зовнішньоекономічними зв’язками держави (так
само, як і окремих регіонів) є ефективним засобом
забезпечення економічного розвитку в умовах глоба-
лізації. За умови ефективного використання переваг
міжнародного розподілу праці, в сучасному світі від
масштабів розбудови зовнішньоекономічних зв’язків
території залежать темпи її соціально-економічного
розвитку.

Нетотожність характеристик національних ринків
(попит і пропозиція, наявність або відсутність в країні
надлишкових ресурсів тощо) визначають необхідність
збалансування експортних та імпортних товарних та
фінансових потоків зважаючи, в першу чергу, на інте-
реси національної економіки та відповідно до зобов’я-
зань держави в рамках підписаних міжнародних угод.

Практика зарубіжного досвіду доводить, що зо-
внішньоекономічна політика держави має адаптуватися
до зовнішніх і внутрішніх умов та викликів економіки, а
також відповідати стадії розвитку національної та світо-
вої економіки. Загальновизнано, що в періоди економіч-
ного спаду політика держави має бути спрямована на
захист внутрішнього ринку для збереження базових
галузей виробництва, що зазнають негативного впливу
в силу тих чи інших зовнішніх чи внутрішніх чинників,
при цьому, традиційно політика протекціонізму зводиться
до введення тарифних (запровадження або збільшення
мита та митних збори) та нетарифних (ліцензування,
квотування імпорту та експорту продукції, впроваджен-
ня державної монополії, проведення антидемпінгових роз-
слідувань, встановлення додаткових технічних та сані-
тарних бар’єрів, пов’язаних із контролем якості продукції,
що ввозиться) інструментів регулювання, що, належним
чином позначається на її ціні та обсягах ввезення. У
періоди економічного зростання національної економіки
держава може стимулювати розвиток певних галузей
виробництва за допомогою покращення інституційних
умов ведення зовнішньоекономічної діяльності, у тому
числі за допомогою спрощення процедур державного
адміністративного контролю або запровадження спеці-
альних податкових і митних пільг на окремих територіях
чи стосовно окремих товарів.

Аналіз досліджень та публікацій. Досліджен-
ням в галузі розвитку зовнішньоекономічних зв’язків
і на державному, і на регіональному рівні присвячені
роботи таких зарубіжних вчених, як: Б. Баласса,
Р. Вернон, П. Кругман, С. Купер, Д. Норт,  М. Портер,
Дж. Штігліц. Серед представників вітчизняної науки
проблеми залучення іноземних інвестицій висвітлю-
ються в наукових доробках В. Геєця, В. Дергачова,
М. Долішнього, М. Дудченка, С. Кваші, І. Лукінова,
Н. Лук’янченка, Ю. Пахомова, М. Чумаченка, І. Шко-
ли та ін. Специфіці розвитку зовнішньоекономічних
зв’язків на рівні регіонів відображені в науковому
доробку таких вітчизняних науковців, як: Б. Кліянен-
ко, М. Козоріз, А. Кредісов, Ю. Козак, Ю. Макогон,
В. Третяк. Разом із тим, питання дослідження накопи-
ченого за роки незалежності досвіду застосування
інструментів регулювання зовнішньоекономічних
зв’язків на регіональному рівні, на нашу думку, по-
требує наукового висвітлення для формування відпо-
відних висновків для подальшого удосконалення
механізму регулювання зовнішньоекономічних
зв’язків регіону.

У зв’язку із цим метою статті є пошук шляхів
покращення існуючого інструментарію розвитку зо-
внішньоекономічних зв’язків національних регіонів.

Виклад основного матеріалу. Зовнішньоеконо-
мічна політика держави формується за чотирма основ-
ними напрямками, зокрема: валютна, митна, зовніш-
ньоторговельна складові та складова, пов’язана з полі-
тикою залучення іноземних інвестицій. Митна та
валютна складові, в умовах унітарних, так і федера-
тивних держав, залишаються прерогативами держа-
ви, тоді як зовнішньоторговельна та інвестиційна
діяльність частково регулюються на регіональному
(місцевому) рівнях.

Регіональний рівень зовнішньоекономічної полі-
тики в умовах унітарної держави формується відпо-
відно до державної зовнішньополітичної лінії та в за-
лежності від господарської політики регіону у межах
прав та обов’язків, наданих конституцією та іншими
нормативно-правовими актами. В національних умо-
вах діяльність місцевих органів виконавчої влади та
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органів місцевого самоврядування регламентується
Законами України „Про зовнішньоекономічну діяль-
ність” [1] та „Про місцеве самоврядування в Україні”
[2]. Крім того, специфічні сфери зовнішньоекономіч-
ної політики, зокрема: інвестиційна діяльність, ство-
рення спеціальних (вільних) економічних зон (С(В)ЕЗ)
та територій пріоритетного розвитку (ТПР) регулюю-
ться відповідними Законами України „Про інвестицій-
ну діяльність” [3], „Про спеціальний режим інвести-
ційної та інноваційної діяльності технологічних парків”
[4], „Про загальні засади створення і функціонування
спеціальних (вільних) економічних зон” [5], (рамко-
вий закон, що визначає загальні принципові економічні
та юридичні основи різних аспектів діяльності С(В)ЕЗ),
та окремі закони по кожній С(В)ЕЗ та ТПР, в яких ви-
значаються територія і статус спеціальної (вільної) еко-
номічної зони та строк, на який вона створюється.

Принциповим моментом формування механізму
регулювання зовнішньоекономічних зв’язків України
став період набуття незалежності України в 1991 р.,
що позначився прийняттям Закону України „Про зовніш-
ньоекономічну діяльність” (надалі – Закону „Про ЗЕД”).
Не зважаючи на те, що в подальшому цей норматив-
но-правовий акт зазнавав численних коригувань відпо-
відно до змін у державної внутрішньої та зовнішньої
політики (офіційне тлумачення Закону неодноразово
ставало об’єктом розгляду для Конституційного Суду
України), він до теперішнього часу залишається нор-
мативно-правовим актом, що регламентує правовід-
носини у сфері зовнішньоекономічної діяльності на
території України за всіма рівнями.

Згідно з діючим варіантом Закону „Про ЗЕД”,
серед суб’єктів регулювання, крім органів державно-
го регулювання (Верховна Рада України, Кабінет
Міністрів України) та органів адміністративного регу-
лювання (Національний банк України, Центральний
орган виконавчої влади з питань економічної політи-
ки, на теперішній час – Міністерство економічного
розвитку та торгівлі, Державна митна служба, Анти-
монопольний Комітет, Міжвідомча комісія з міжнарод-
ної торгівлі) є також недержавні органи управління
(товарні, фондові і валютні біржі, торгові палати, асо-
ціації, союзи та інші організації координаційного типу,
які діють на підставі їх статутних документів), органи
місцевого самоврядування (місцеві ради, територіальні
підрозділи органів державного регулювання зовніш-
ньоекономічної діяльності) та самі суб’єкти зовніш-
ньоекономічної діяльності (на підставі відповідних
координаційних угод, які укладаються між ними) [1].

Регіональний рівень регулювання зовнішньоеко-
номічної діяльності (надалі – ЗЕД) реалізується у діяль-
ності територіальних підрозділів органів державного
регулювання зовнішньоекономічної діяльності за

допомогою інструментів ліцензування експорту та
імпорту товарів.

За часи незалежності порядок здійснення ліцен-
зування і експорту, і імпорту майже щорічно зміню-
вався. У різних варіантах відповідних регуляторних
актів визначалися різні групи товарів, що підлягають
ліцензуванню, самі умови ліцензування та органи, що
видають ліцензії (на регіональному або державному
рівнях).

Періодичні зміни регуляторних актів у сфері зо-
внішньоторговельної діяльності можна умовно розді-
лити на декілька етапів, що мали певні специфічні
особливості, зокрема:

1. На першому етапі (1991 – 1992 рр.) визначали-
ся основні пріоритети зовнішньої політики. Цей період
вирізняється значною централізацією регуляторної
діяльності виключно на загальнодержавному рівні та
означений розробкою Закону України „Про ЗЕД” (що
заклав правові основи функціонування цієї сфери),
ухвалою Постановою Верховної Ради України (від
25.10.1991 р.) „Основні напрями економічної політики
України в умовах незалежності”, виданням Указу Пре-
зиденту України (від 19.03.1992 р.) „Про заходи щодо
стимулювання зовнішньоекономічної діяльності”,
(яким було закріплено для всіх суб’єктів ЗЕД в
Україні право здійснювати зовнішньоекономічні опе-
рації з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг),
право розрахунку у вільно конвертованій валюті та інші
права, що визначають ступінь свободи у ведення ЗЕД),
та іншими нормативно-правовими та регуляторними
актами.

2. Другий етап (1993 – 2007рр.) визначився пер-
манентними змінами інструментів регуляторної полі-
тики – Постановами КабМіну „Про порядок ліцензу-
вання експорту товарів”, та „Про порядок ліцензуван-
ня імпорту товарів” на відповідний рік, в яких регіо-
нам то надавалися права ліцензування експорту та
імпорту (із певними обмеженнями у вартості товарів
за контрактами або для всіх без виключно суб’єктів
експортно-імпортних операцій), то забиралися назад
на загальнодержавний рівень.

3. Третій етап (2007 р. – д.ч.) відзначився упоряд-
куванням механізму експортного та імпортного ліцен-
зування та закріпленням за регіонами прав видачі
ліцензій суб’єктам ЗЕД, які зареєстровані у відповід-
них регіонах та облікова вартість товарів за договора-
ми (контрактами) яких не перевищує 300 тис. доларів
США, крім товарів, на експорт (імпорт) яких установ-
лено кількісні обмеження (квоти), згідно наказів
Міністерства економіки України № 302 „Про затвер-
дження нормативно-правових актів щодо ліцензуван-
ня імпорту товарів та внесення змін до Порядку роз-
гляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного
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регулювання зовнішньоекономічної діяльності в
Міністерстві економіки України” (від 14 вересня
2007 р.) та № 991 „Про порядок ліцензування експор-
ту товарів” (від 9 вересня 2009 р.).

Дослідження роботи територіальних підрозділів
органів державного регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності вказує на брак реальних інструментів
регулювання на регіональному рівні. Виходячи з того,
що за умови дотримання певної, прописаної Міністер-
ством економічного розвитку і торгівлі України (на-
далі – МЕРТ) процедури ліцензування, ліцензії на
експорт (імпорт) товарів отримують всі суб’єкти ЗЕД,
зовнішні контрактні зобов’язання яких не перевищу-
ють 300 тис. дол. США, можна дійти висновку, що
діяльність територіальних підрозділів органів держав-
ного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
полягає лише в виконанні адміністративних процедур
оформлення відповідних дозвільних документів
(ліцензій) та звітуванні перед МЕРТ щодо виконання
виключно наданих функцій.

Окремим питанням забезпечення реалізації еконо-
мічних завдань регіонів України та розширення їх зов-
нішньоекономічних зв’язків є питання залучення іно-
земних інвестицій на регіональному рівні. Інструмен-
том реалізації політики залучення іноземних інвестицій
стало започаткування в 90-х рр. спеціальних (вільних)
економічних зон (С(В)ЕЗ) та територій пріоритетного
розвитку (ТПР). Всього за період реалізації експери-
менту щодо застосування таких інструментів регіональ-
ного розвитку (станом на 1 січня 2012 р.) було створе-
но 11 С(В)ЕЗ та 72 ТПР в 11 областях України та Авто-
номній Республіки Крим. Не зважаючи на те, що Закон
України „Про загальні засади створення і функціону-
вання спеціальних (вільних) економічних зон”, що діє
починаючи з 13 жовтня 1992 р. і дотепер залишається
чинним. починаючи з 25 березня 2005 р. (відповідно
до Закону України „Про внесення змін до Закону Ук-
раїни „Про державний бюджет України на 2005 рік” та
деяких інших законодавчих актів України”) всі фіскальні
пільги, що були пов’язані із діяльністю С(В)ЕЗ були
скасовані. У зв’язку з кардинальною зміною умов
ведення господарської діяльності в межах С(В)ЕЗ та
ТПР із заявлених 11 С(В)ЕЗ та 72 ТПР активними
залишаються 8 С(В)ЕЗ та 25 ТПР, на території яких
наразі реалізуються 152 проекти.

Попри схожість в характері впливу на госпо-
дарський розвиток території, на якій застосовується
спеціальний правовий режим господарювання, основ-
ною метою створення ТПР є вирішення соціально-еко-
номічних проблем регіону, зокрема: створення нових
робочих місць, трансформація господарської спеціа-
лізації депресивної території («вугільні» регіони – Во-
линська, Донецька, Луганська області; міста із військо-

во-промисловою спеціалізацією господарського ком-
плексу; регіони, що постраждали внаслідок дії техно-
генних та екологічних лих – Закарпатська, Житомир-
ська та Чернігівська області). Оскільки подолання
соціально-економічних проблем територій є пріорите-
том загальнодержавної регіональної політики, то на ре-
алізацію проектів в рамках ТПР для інвесторів нада-
ються державні гарантії забезпечення кредитів за відпо-
відними інвестиційними проектами, в той самий час,
коли реалізація інвестиційних проектів в С(В)ЕЗ відбу-
вається на тендерних засадах, тобто державні гарантії
або пільгові умови надання кредитів за відповідними
інвестиційними проектами відсутні. Крім того, в про-
цедурі регулювання діяльності С(В)ЕЗ та ТПР є суттєві
розбіжності, зокрема:

– умови створення та ведення господарської
діяльності в межах С(В)ЕЗ регулюється окремим
Законом України, яким визначаються види діяльності,
за якими надаються податкові та митні пільги, діяльність
же ТПР визначається напрямками політики органів
місцевого самоврядування;

– в межах С(В)ЕЗ діють спеціальні митні режими,
тоді як межі ТПР визначаються лише за адміністра-
тивними кордонами відповідної території;

– за результати діяльності С(В)ЕЗ відповідає спеці-
альний орган, визначений окремим законом, що ре-
гулює діяльність кожної С(В)ЕЗ, в той же час, за на-
слідки діяльності ТПР відповідальний орган не визна-
чено і тільки окремі функції управління покладені на
органи місцевого самоврядування [6, с. 80].

За аналогією із наведеним часовим аналізом ре-
гуляторного законодавства, функціонування С(В)ЕЗ та
ТПР можна умовно розділити на такі етапи:

1. Період правової фіксації намірів (1992 –
1993 рр.). На цьому етапі декларативні наміри за-
провадження спеціальних правових режимів на тери-
торії України набувають нормативно-правової форми
в межах Закону України „Про загальні засади ство-
рення і функціонування спеціальних (вільних) еконо-
мічних зон”. Цей Закон відображає принципові заса-
ди діяльності С(В)ЕЗ, залишаючи при цьому неосвітле-
ними питання застосування такого правового режиму,
як ТПР.

2. Експериментальний період (1994 – 1997 рр.).
Зазначений період відзначився затвердженням Концепції
створення спеціальних (вільних) економічних зон та
спробами реалізації відповідних намірів за допомогою
економіко-технологічного експерименту щодо запро-
вадження спеціального правового режиму у Бродів-
ському районі Львівської області (за планом мав три-
вати 5 років до 1999 р., а де-факто так і не був реалізо-
ваним), а також створенням експериментальної першої
спеціальної економічної зони „Сиваш” в АР Крим.
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3. Період активізації створення С(В)ЕЗ і ТПР
(1998 – 1999 рр.). За відповідний проміжок часу ство-
рено 11 С(В)ЕЗ і 66 ТПР. Зони зі спеціальними право-
вими режимами запроваджено на 10% території країни.

4. Період перманентних кон’юнктурних змін полі-
тичних векторів щодо застосування відповідного
інструменту (1999 – 2004 рр.). З 1 липня 1999 р. по-
становою Кабміну №795-ХІ запроваджено тимчасо-
вий мораторій на створення нових С(В)ЕЗ до оголо-
шення результатів аналітичних досліджень діяльності
в рамках спеціальних правових режимів відповідних
територій. Наступним за хронологією регуляторним
актом цієї сфери є Постанова Кабміну № 1756 від 24 ве-
ресня 1999 р., суттю якої є запровадження мораторію
на подання до Кабміну пропозицій щодо створення
нових С(В)ЕЗ і ТПР, при цьому термін тривалості мо-
раторію не визначено. Починаючи з 18 вересня 2001 р.
запроваджено третій мораторій на створення нових
С(В)ЕЗ і ТПР, в тексті якого визначений строк його
дії – до 1 січня 2005 р. Наступним непослідовним кро-
ком в питаннях законотворчості в сфері діяльності
С(В)ЕЗ і ТПР є прийняття Закону України „Про вне-
сення змін до Закону України „Про спеціальний режим
інноваційної діяльності технологічних парків” (від
11 травня 2004 р.)[7], що ініціює створення 6 нових
технопарків пори правочинність мораторію на ство-
рення нових С(В)ЕЗ і ТПР. Зазначаємо, що заявлені в
преамбулі до відповідного Закону нові технологічні
парки так і не були внесені до державного реєстру у
відповідному році

5. Скасування пільг (2005 – д.ч.). Непряме держав-
не стимулювання притоку іноземних інвестицій за
допомогою надання фіскальних пільг в межах діяль-
ності С(В)ЕЗ і ТПР було припинено Законом України
Про внесення змін до Закону України „Про Державний
бюджет України на 2005 рік” [8], що відповідно суттєво
позначилося на умовах реалізації інвестиційних
проектів, частина з яких за нових умов припинила
свою діяльність. Намагаючись виправити ситуацію, уряд
прийняв Закон України від 12.01.2006 № 3333 „Про
внесення змін до Закону України „Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків” та
інших законів України”, яким було повернуто пільги для
проектів інноваційної спрямованості [9].

Питання скасування фіскальних пільг є неодно-
значним, оскільки серед вітчизняних науковців знай-
шлися і прибічники, і противники таких заходів З
одного боку, скасування фінансових пільг забезпечи-
ло наповнення державного бюджету коштами, недо-
отриманими в результаті оподаткування господарської
діяльності за умов фіскальних пільг, проте з іншого –
спричинило втрату робочих місць внаслідок закриття
частини підприємств, що були засновані та функціо-

нували у відповідних зонах. Показовим в питанні
скасування фіскальних пільг є той факт, що подання
законопроекту щодо скасування пільг відбулося за
4 місяці до отримання остаточних результатів аналізу
діяльності СЕЗ та ТПР. [6, с.73]

Cтаном на 1 січня 2012р. за активними проекта-
ми надійшло лише 73,8% (в грошовому еквіваленті –
1542,9 млн. дол. США) від заявленої в інвестиційних
проектах суми (2091,8 млн. дол. США), причому
більшість фактично залучених коштів, що складає
74,0%, реалізується в межах проектів ТПР і лише
26,0% – в рамках проектів С(В)ЕЗ. Враховуючи
результати проектів, що знаходяться в процесі реалі-
зації (активних), та тих, які було закрито у зв’язку із
скасуванням податкових пільг станом на 1 січня 2012 р.
сукупна проектна вартість інвестицій, що фактично
надійшли, склала 1542,9 млн. дол. (73,8% від передба-
чених обсягів), в тому числі 58,7% (905,9 млн. дол.)
спрямовано в проекти в межах ТПР, а решта – 41,3%
(637,0 млн. дол.) відповідно спрямована на реаліза-
цію проектів С(В)ЕЗ. Розглядаючи структуру інвести-
ційних коштів зазначимо, що абсолютну більшість над-
ходжень, зокрема дві третини або 66,0% сукупного
обсягу (в грошовому еквіваленті – 1018,5 млн. дол.)
склали надходження вітчизняних інвесторів і лише
34,0% (524,4 млн. дол.) – капітали іноземного похо-
дження [10]. Мала частка іноземних інвестиційних
коштів в структури походження капіталу вказує на те,
що надання фіскальних пільг не є безперечною перед-
умовою інвестиційної привабливості території.

Розглядаючи СЕЗ та ТПР як інструменти активі-
зації інвестиційної діяльності відмітимо, що застосу-
вання такого інструменту в умовах транзитивної еко-
номіки із властивими їй змінами нормативно-правого
поля, перманентними коливаннями економічного роз-
витку, недостатністю контролю за процесом реалізації
проектів в межах СЕЗ та ТПР, присутніми у вітчиз-
няній економіці значного тіньового сектору та зло-
вживань і з боку інвесторів, і можновладців (в умовах
невиконання зобов’язань, і з боку абсолютної більшості
інвесторів за обсягом інвестицій та заявленою кіль-
кістю робочих місць, і з боку держави щодо відшко-
дування ПДВ) застосування пільгового податкового
режиму не було виправдано з позиції адекватності за-
лучених інвестиційних коштів тим витратам держав-
ного бюджету, які були спричинені наданням фіскаль-
них пільг. Крім того, сукупна частка іноземного капі-
талу в структурі інвестицій, що станом на 1 січня 2012 р.
(до і після скасування пільгового податкового режи-
му) склала третину від загальної кількості інвестицій,
відповідно решта дві третини – кошти вітчизняних
підприємств. Більш того, кількість іноземних інвес-
тицій що надходить за відповідними інвестиційними
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проектами має тенденцію до скорочення. Структура
інвестиційних надходжень за проектами впродовж
2011 р. вказує на те, що частка іноземних інвестицій
становить лише 1,3%.

Разом із тим, під час розгляду СЕЗ як інструмен-
ту регіонального розвитку такий інструмент є безпе-
речно важливим та дієвим з позиції соціально-еконо-
мічного розвитку території, особливо це стосується
депресивних території. За умов, коли на території ство-
рюються робочі місця, розбудовуються нові об’єкти і
виробничої, і транспортної інфраструктури, упрова-
джуються новітні технології на нових виробництвах
або завантажуються існуючі виробничі потужності,
діяльність СЕЗ і ТПР, перш за все, спрямовані на роз-
в’язання значної кількості поточних соціально-еконо-
мічних проблем території.

Присутність на території СЕЗ пільг з оподаткуван-
ня, так само, як і наявність на території природних ре-
сурсів, не може беззастережно гарантувати підвище-
ний інтерес з боку іноземних  інвесторів, зважаючи на
відсутність необхідного для господарських потреб під-
приємств виробничого, транспортного та ринкового
інфраструктурного забезпечення, функціонування
підприємств в умовах перманентних кон’юнктурних
змін політичного та економічного курсу (що відобра-
жається на умовах інвестиційного процесу в частині
дотримання або, як свідчить практика, частіше недо-
тримання незмінності правового режиму інвестиційної
діяльності), а також значної корупційної складової про-
цесу реалізації інвестиційних проектів. Ризиковість
капіталовкладень є допустимим атрибутом інвестиційної
діяльності в будь-якій господарській сфері, проте за
умов, коли до звичайних господарських ризиків до-
даються загрози змін векторів політичної та економіч-
ної складової державної політики, ризик має тенденцію
до стрімкого збільшення. Причому кон’юнктурні полі-
тичні зміни в абсолютній більшості розвинених країн
світу мають вплив лише на перспективну інвестиційну
діяльність, залишаючи незмінними умови ведення
поточної інвестиційної діяльності проектів, що вже
реалізуються або ж створюючи певні компенсаторні
механізми для поточних активних інвестиційних
проектів.

Висновки. Аналізуючи досвід регуляторної полі-
тики в галузі зовнішньоекономічної діяльності за роки
незалежності можна дійти висновку, що процес реалі-
зації такої політики є надмірно централізованим.
Разом із тим, зарубіжна практика свідчить про те, що
така централізація ресурсів значно ускладнює (бюро-
кратизує) та затримує у часі процес прийняття рішень,
що негативним чином впливає на ефективність зовніш-
ньоекономічної діяльності в країні (регіоні) та гальмує
господарський розвиток.

Фактично діяльність національних регіонів
щодо регулювання зовнішньоекономічної сфери
зводиться до:

– виконання прямих обов’язків, доручень та роз-
поряджень Міністерства економічного розвитку та
торгівлі (переважно в частині ліцензування експорту
та імпорту товарів);

– виконання доручень Міністерства закордонних
справ України щодо підготовки делегацій та робочих
груп представників облдержадміністрацій для участі
в робочих зустрічах, і за кордоном, і на території
області із представниками іноземних бізнесових кіл
та уповноважених осіб із регіонів різних країн світу;

– обмін інформацією щодо результатів зовніш-
ньоекономічної діяльності на території регіону із уста-
новами державного управління, що пов’язані з регу-
люванням і обліком ЗЕД (Державної митною служ-
бою, Державної податкової службою, Регіональним
управлінням Національного банку України, обласним
статистичним управлінням та ДП „Держзовнішін-
форм”).

Відсутність фактичних дієвих повноважень та
інструментів регулювання й стимулювання розвитку
зовнішньоекономічної діяльності на регіональному
рівні, що є результатом надмірної централізації управ-
лінських ресурсів, призводить до погіршення інвес-
тиційної привабливості регіонів і, відповідно, до стри-
мування економічного зростання. З метою вирішення
цієї проблеми, на нашу думку, подальший розвиток
механізму стимулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності на регіональному рівні має бути пов’язаний із
такими заходами:

1. Розширення прав та повноважень регіональ-
них органів управління щодо надання гарантій не-
змінності умов інвестиційної діяльності, а також га-
рантій недоторканості майна та майнових прав для іно-
земних інвесторів за умов дотримання наданих за
інвестиційними проектами зобов’язань;

2. Відповідно до потреби стимулювання залучен-
ня іноземних інвестицій, визначити перелік пільг, що
можуть надаватися іноземним інвесторам на рівні
обласних державних адміністрацій і розширити інстру-
ментарій щодо надання таких пільг. Зокрема це сто-
сується проектів, що передбачають імпорт та впрова-
дження високотехнологічного обладнання та техно-
логій імпортозаміщення, особливо щодо проектів, що
реалізуються в рамках С(В)ЕЗ і ТПР;

3. Розробка критеріїв ефективності діяльності та
введення персоніфікованої відповідальності за нена-
лежне виконання функцій і повноважень щодо регу-
лювання та стимулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності на території регіону, а також за результати впро-
вадження програм та проведення заходів, спрямова-
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них на покращення умов ведення зовнішньоекономіч-
ної діяльності в регіоні та розширення зовнішньоеко-
номічних зв’язків національних регіонів в межах діяль-
ності департаментів (управлінь або відділів) розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків при обласних держав-
них адміністраціях;

4. Зважаючи на негативний досвід зловживань в
рамках діяльності С(В)ЕЗ та ТПР, вирішення пробле-
ми захисту інтересів територіальної громади та конт-
ролю за дотриманням інвестиційних умов полягає у
розробці інструментів моніторингу виконання інвес-
тиційних зобов’язань з боку інвесторів.
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економічних зв’язків регіонів

У статті відображено етапи застосування інстру-
ментів регулювання зовнішньоекономічних зв’язків
регіону. На основі аналізу набутого за часи незалеж-
ності досвіду регулювання зовнішньоекономічних
зв’язків на рівні регіонів України запропоновано за-
ходи та інструменти активізації регіональних зовніш-
ньоекономічних зв’язків.

Ключові слова: регіон, зовнішньоекономічні
зв’язки, інструменти регулювання зовнішньоекономіч-
ної діяльності (ЗЕД), спеціальні (вільні) економічні
зони – С(В)ЕЗ, території пріоритетного розвитку (ТПР).

Лысюк В. М., Цыналевская И. А. Инструмен-
тальное обеспечение регулирования внешнеэко-
номических связей регионов

В статье отражены этапы применения инструмен-
тов регулирования внешнеэкономических связей ре-
гиона. На основе анализа приобретенного за время
независимости опыта регулирования внешнеэкономи-
ческих связей на уровне регионов Украины предло-
жены мероприятия та инструменты активизации реги-
ональных внешнеэкономических связей.

Ключевые слова: регион, внешнеэкономические
связи, инструменты регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), специальные (свободные)
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развития (ТПР).
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УДК [332.1 : 338.246] (477)
О.  Ю. Кудріна,

кандидат економічних наук,
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕТОДІВ
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ – СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ

СТАБІЛІЗАЦІЇ Й ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Постановка проблеми. До теперішнього часу

фахівцями у галузі економічних наук не знайдена ви-
черпна відповідь відносно сутності й змісту категорії
„промисловий потенціал”. Найчастіше у літературі про-
мисловий потенціал асоціюється з певною сукупністю
ресурсів, тобто з його ресурсною складовою.

Проте, як видається, ресурсний підхід не повністю
розкриває зміст такого економічного явища як про-
мисловий потенціал. Окрім ресурсів функціонування
промисловості визначається низкою інших чинників.

Ресурси (у класичному розумінні цього явища)
виступають важливою передумовою функціонування
промисловості, утім не єдиною й не визначальною.
Промислова діяльність господарюючих суб’єктів
завжди здійснюється в певному інституціональному
полі, є неоднорідною в плані підходів до організації
виробничих процесів, інтеграції виробництва тощо.
Якість промислового виробництва значною мірою за-
лежить від технологій, що використовуються, а також
від промислової політики держави.

Промисловість як галузь економіки являє собою
сукупність промислових підприємств, згрупованих за
видами економічної діяльності. Проте у випадках, коли
промисловість розглядається як засіб, спроможний
впливати на хід відтворювальних процесів суспільства,
вона ототожнюється із економічним потенціалом, здат-
ним забезпечувати досягнення поставленої мети та
розв’язання певних поточних і перспективних проблем
суспільного розвитку.

Такий дуалізм промисловості потребує поглиб-
лення досліджень у царині розроблення дієвих методів
управління промисловістю, що є запорукою нарощу-
вання потенціалу національної економіки [1].

Як вже зазначалося вище, категорії – „промис-
ловість” і „потенціал” – використовують як синоніми,
ототожнюючи їхню сутність і роль з індустріальним
фактором реформування економіки. Однак, відміти-
мо, що за певних обставин такий підхід є виправда-
ним. Він ґрунтується на єдності природи ознак про-
мисловості як організаційно-структурної одиниці су-
спільного розподілу праці і характеристик поняття
„промисловий потенціал” – продуктивної сили еконо-
мічного розвитку.

Нерідко науковці, розробляючи теоретичну мо-

дель промислового потенціалу, вважають, що най-
продуктивнішим для визначення розгляданої дефініції
є структурно-організаційний підхід (у межах якого про-
мисловий потенціал розглядається як частка економіч-
ного потенціалу країни). У розрізі цієї економічної теорії
промисловий потенціал тлумачать як сукупність по-
тенціалів окремих видів економічної діяльності, котрі,
в свою чергу, інтегрують можливості первинних
ланок промислового виробництва – іншими словами,
підприємств, що входять до складу певних ланок
виробництва.

Такий методологічний підхід, за нашим уявлен-
ням, є доволі продуктивним, він дозволяє чітко ви-
значити місце промислового потенціалу в ієрархічній
системі галузей економіки країни та розкрити його
структуру через організаційно-господарські складові.

Але, і в цьому ми погоджуємося з деякими до-
слідниками, бо треба мати на увазі, що як системне
утворення промисловий потенціал перевищує просту
арифметичну суму потенціалів окремих підприємств. Цей
додаток становить синергетичний ефект, який утворюється
завдяки плідній взаємодії суб’єктів господарювання.

У процесі формування ринкової моделі економі-
ки пріоритетними напрямками мають стати модерніза-
ція, реконструкція промислового виробництва на
абсолютно новій технічній основі, активізація іннова-
ційної діяльності, втілення результатів науково-техніч-
них розробок у виробництво, створення принципово
нових технологічних процесів, переоснащення усіх без
винятку галузей матеріального виробництва і сфери
обслуговування. Інтеграція науково-технічної сфери
в процеси економічного і соціального розвитку су-
спільства означає формування системи інститутів, які
створюють потужні стимули для генерування новацій,
здатних утворювати нові ринки наукомісткої продукції,
що забезпечує платоспроможний попит.

На наш погляд, перспективними, першочергови-
ми завданнями для досягнення ефективного розвитку
промислового потенціалу України є: орієнтація під-
приємств на інноваційний розвиток, підвищення кон-
курентоздатності промисловості,  стимулювання екс-
портного виробництва, реструктуризація промислових
підприємств, посилення контролю за інвестиційною
політикою держави.
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Аналіз кожного із зазначених питань є предме-
том окремого наукового дослідження, адже вимагає
глибинних і системних пошукувань. Тому, у межах
цієї праці, доречним є окремо зупинитися на питанні
розробки дієвих методів управління промисловим
потенціалом, що є вагомим важелем нарощування
потенціалу промисловості, зокрема, і економічного
зростання країни, загалом.

Сучасний стан розвитку технологій вимагає фор-
мування принципово нових підходів до управління
економікою країни, потребує опрацювання нового
інструментарію управління промисловим потенціалом
держави Україна. Посилення тиску на національну
економіку  із-зовні, процеси глобалізації, поширення
транснаціональної конкуренції водночас із втратою
Україною значної частки світових ринків, технічна
відсталість вітчизняної промисловості, особливо га-
лузей експортного спрямування, є суттєвими пере-
шкодами для розвитку самої промисловості. За таких
невтішних реалій, особливого, стратегічного значен-
ня набувають питання реструктуризації галузей про-
мислового виробництва, збільшення показників про-
мислового виробництва при зменшенні обсягів вико-
ристання ресурсів, відхід від експортно-сировинного
напрямку економіки, поліпшення інвестиційної приваб-
ливості та підвищення конкурентоспроможності.

Безумовно, переведення економіки України на
ринкові основи функціонування неможливе без транс-
формації соціально-економічних відносин у регіонах,
без залучення  нових методик управління, із засто-
суванням докорінно застарілої, архаїчної системи
централізованих адміністративно-командних важелів.
Ситуація ускладнюється й тим, що, на жаль, і самі
учасники економічних відносин ще не повністю
готові до новацій розвитку промисловості регіонів
України. Переважна більшість із них ні технічно, ні
економічно, ані психологічно не витримують вимог
сьогодення, віддаляючи модернізацію власних під-
приємств на невизначений термін.

Низький рівень ефективності традиційних методів
управління промисловістю, застарілі, аморфні меха-
нізми взаємовідносин між державою і бізнесом не
стимулюють, а, навпаки, поглиблюють депресію су-
спільного виробництва. Тому, реструктуризація про-
мисловості регіонів, інноваційний розвиток промис-
ловості є нагальним, актуальним завданням держави.

Є очевидним для всіх – існуючі механізми
управління промисловим сектором не можуть подо-
лати такі негативні тенденції його розвитку як струк-
турний перекіс у бік галузей з низьким рівнем дода-
ної вартості, повільні темпи оновлення засобів вироб-
ництва та впровадження інновацій (насамперед ресур-
созберігаючих технологій), недостатня керованість

ходом трансформації на загальнодержавному, галу-
зевому та регіональному рівнях, неузгодженість транс-
формаційних, інноваційних і підприємницьких про-
цесів, відсутність інфраструктурної основи активізації
трансформації у промисловому виробництві.

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретичні
основи розміщення промислового виробництва та
розвитку промисловості на регіональному рівні були
закладені А. Вебером, Я. Тінбергеном, А. Шеффле,
Я. Фейгіном  та іншими науковцями. Методологію
дослідження цих процесів розробили О. Алимов,
І. Алексєєв, І. Булєєв, О. Вітковський, В. Гончаров,
О. Гранберг, В. Гриньова, С. Єрохін, В. Захарченко,
І. Лукінов, Ю. Пащенко, Л. Чернюк, А. Чухно та інші
вчені. Теоретико-методологічні аспекти управління
реструктуризацією промисловості в регіонах розгля-
дали О. Амоша, М. Войнаренко, В. Геєць, М. Герасим-
чук, М. Кизим, Р. Лепа, О. Поважний, Ф. Поклон-
ський, І. Продіус, О. Чилікін, М. Чумаченко та інші
науковці.

Системний аналіз літератури свідчить: існуючі
підходи до вирішення зазначеної проблеми спираю-
ться винятково на експертно-теоретичні методи, що
знижує рівень об’єктивності одержаних результатів.
Залишаються недостатньо розробленими законо-
мірності здійснення прикладних процесів реструкту-
ризації промисловості на макро-, мезо- і мікрорівнях.
Потребує обґрунтування економічний зміст категорії
„реструктуризація промисловості регіону” відповідно
до вимог ринкових реалій розвитку промислових
підприємств у регіонах. Не визначено детермінанти не-
належного забезпечення регіональної стратегії розвит-
ку промисловості. Не удосконалено методики: управ-
ління фінансовим станом і оцінки економічної стійкості
промислових підприємств та його ділових партнерів
у ході реструктуризації на інноваційній основі; реалі-
зації інвестиційної програми реструктуризації промис-
ловості регіону; стратегічного аналізу реструктуризації
промисловості на регіональному рівні. Необхідним є
поліпшення механізмів формування регіональної
ринкової інфраструктури промисловості. Потребує
обґрунтування стратегія відродження промислового
потенціалу регіонів України та вдосконалення механізм
управління розвитком промисловості регіону.

Метою статті є формулювання теоретико-мето-
дологічних засад, на основі яких можливо досягти
кардинальних змін у механізмах функціонування про-
мислового потенціалу країни.

Викладення основного матеріалу. У сучасний
період розвитку України політика держави в аспекті
структурних перетворень на макрорівні повинна
зосереджуватися, на нашу думку, на таких напрям-
ках: формування адекватної сучасному ринковому
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господарству галузевої структури економіки, здатної
забезпечити високий рівень конкурентноздатності на
внутрішньому і світовому ринках; проведення
активної інноваційно-інвестиційної політики, заснова-
ної на залученні інвестицій із широкого спектру джерел
та за умови державного сприяння; створення умов для
розвитку найперспективніших, найбільш масштабних
у застосуванні технологій промислових виробництв,
розроблення наукоємних ресурсозберігаючих про-
грам, фінансування яких має здійснюватися за раху-
нок бюджету, а вже реалізація результатів цих про-
грам – за рахунок підприємницького капіталу.

Запропонований підхід до реструктуризації про-
мислового виробництва є оптимальним, особливо з
урахуванням низької продуктивності промислового
виробництва і за умови відсутності реальних держав-
них важелів впливу на приватний бізнес промислового
спрямування. Отже, ключовою умовою ефективної
багаторівневої реструктуризації є поєднання макроеко-
номічної політики перетворень системи управління
економікою з одночасною реструктуризацією окремо
взятого підприємства.

На жаль, сучасна економічна наука не виробила
дієвих інструментів стимулювання реструктуризації
промисловості регіону, метою чого є подолання кризи
низькорентабельних і збиткових промислових під-
приємств. Переважна більшість дослідників опрацьо-
вують вузько специфічні заходи по реструктуризації
підприємств у спосіб антикризового управління, змін
номенклатури виробленої продукції, коригування
активів і пасивів окремих різновидів підприємств тощо.

Визнаючи право авторів на таке локальне уяв-
лення про реструктуризацію промисловості, уважаємо,
що аналіз проблем реструктуризації промислового
виробництва має відбуватися у межах багаторівне-
вого аспекту досліджуваного поняття. Дослідження
проблем реструктуризації промисловості регіону
доцільно проводити по таким напрямкам:

– головною метою реструктуризації виробничих
ланок економіки є досягнення стабільного стану роз-
витку наукоємної промисловості, завдяки чому в по-
дальшому повинне відбутися зростання промислово-
го виробництва і підвищення його ефективності;

– реструктуризація промислових підприємств має
відбуватися у межах інноваційно-інвестиційних про-
грам, орієнтованих на техніко-технологічне оновлен-
ня виробництва, що має забезпечити зростання кон-
курентоспроможності продукції – як запорука оволо-
діння значними за кількістю сегментами внутрішньо-
го українського та світового ринків;

– завдання реструктуризації промисловості по-
в’язують із реструктуризацією виробничо-технологіч-
ного ланцюга, внаслідок чого утворюється сукупність

локальних програм реструктуризації виробничого
сектору;

– програми реструктуризації на рівні окремих
промислових підприємств передбачають нерозривну
єдність у часі із реалізацією заходів до перетворення
промислової політики держави, зміною стратегії пере-
творень промисловості на галузевому, регіональному
і державному рівнях, завдяки чому реструктуризація
набуває системного характеру, може розглядатися як
цілісне багаторівневе перетворення структури, форм і
методів управління промисловістю регіону.

Концепція розроблення і здійснення програм
реструктуризації промисловості регіону виходить з її
головної мети – забезпечити заміну застарілого вироб-
ничого потенціалу промисловості новим, більш ефек-
тивним та, водночас, із мінімальними витратами й
ускладненнями.

Реструктуризація завжди пов’язана з масовою
заміною (або збільшенням участі) старих елементів
господарської системи новітніми. Саме за рахунок
цього поліпшується керованість промисловістю. Для
промисловості регіону, що характеризується різнома-
нітністю умов виробництва та різноплановістю вироб-
леної продукції, одержати такий ефект вкрай важко,
проте необхідно.

У ході реструктуризації промислових підприємств
регіону слід виходити з того, що нерентабельний
напрям виробництва не має шансів на збереження в
ринковому середовищі в незмінному вигляді. З іншого
боку, закриття таких виробництв без здійснення за-
ходів щодо ліквідації негативних соціальних наслідків
також неприпустимо.

Можна сформулювати наступні альтернативні
способи вирішення цієї складної неоднозначної про-
блеми: проведення колективом промислових під-
приємств, які підпадають під ліквідацію, заходів щодо
їхньої санації; збільшення часу, який відводиться на
здійснення заходів з ліквідації напрямів виробництва;
перенесення реструктуризації на інші, більш віддалені
терміни; виплата передбаченої законодавством тим-
часової соціальної допомоги працівникам, що звільня-
ються з підприємства; проведення за державний
рахунок комплексу заходів щодо працевлаштування
звільнених працівників.

Сукупність викладених положень пропонується
як початкова концепція подальшого дослідження еко-
номічних проблем реструктуризації промисловості
регіону на сучасному етапі розвитку. Концепція до-
зволяє сформулювати конкретні напрями і пріоритети
реструктуризації промислових підприємств регіону.

Встановлено, що програма реструктуризації
вітчизняних промислових підприємств на рівні регіону
(в перспективі) повинна бути багатоетапною. Перший,
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початковий етап характеризується процесами розвитку
ринкової і виробничої інфраструктури промислового
підприємства. Структурні трансформації визначатиму-
ться посиленням вертикальної кооперації, досягненням
необхідних рівнів спеціалізації і концентрації виробниц-
тва, формуванням структури управлінських, маркетин-
гових, фінансових, кадрових підсистем.

Другий етап – підвищення в межах реструктури-
зації досконалості ринкових відносин на промисло-
вих підприємствах регіону. Він характеризуватиметься
активнішим впливом загальносвітових тенденцій роз-
витку техніки і технології, підвищенням інституційної і
функціональної ролі виробничих відносин.

Подальша розробка моделей окремих процесів
реструктуризації спиратиметься на викладені нижче
концептуальні положення. Моделі розроблятиму-
ться в три логічно послідовних етапи: виклад кон-
цептуальних вимог до створюваних моделей, роз-
робка структурних схем моделей і розробка власне
моделей.

Запропоновано наступну структуру й пріоритети
концепції реструктуризації промисловості регіону:
формування стратегії стійкого розвитку промислових
підприємств в умовах реструктуризації виробництва;
обґрунтування критерію та системи показників еконо-
мічної стійкості промислових підприємств; удоскона-
лення системи управління й раціоналізація організа-
ційної структури промислових підприємств регіону в
умовах реструктуризації виробництва; реалізація стра-
тегії стійкого розвитку промислових підприємств в
умовах реструктуризації виробництва.

Виходячи з того, що для реструктуризації необхідні
значні кошти, розроблено механізм реалізації інвестиційної
програми реструктуризації промисловості регіону.

При цьому, враховано такі елементи, як: фор-
мування інвестиційних пакетів реструктуризації про-
мислових підприємств, розробка механізму стиму-
лювання й захисту від ризиків та системи управлін-
ня процесом інвестування (отримання і повернення
кредитів) (рис. 1).

  Програми регіону 
 

Проблеми 
промисловості регіону 

Інвестиційні проекти, які 
дають змогу вирішити 
проблему регіону 

 

Експертиза проектів Техніко-економічне 
обґрунтування 

Інвестиційні пакети проблем 
регіону 

Критерії вибору Територіальні 
обмеження 

Обсяг фінансування Джерела фінансування Сторони 
фінансування 

Інвестори Нормативно-правова 
база інвестування 

Механізм захисту від 
ризиків 

Суб’єкти ринкової 
інфраструктури 

Нормативно-правова база 
інвестування 

Учасники 
інвестиційної 
діяльності 

Рис. 1. Механізм реалізації інвестиційної програми реструктуризації
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Висновки. Інвестиційний пакет включає набір
інвестиційних проектів реструктуризації промислових
підприємств регіону і програму розподілу економіч-
них, технічних, фінансових ресурсів та ризиків між
виконавцями за часовим інтервалом (термінами капі-
таловкладень і окупності). Організація роботи з фор-
мування інвестиційних пакетів реструктуризації повин-
на проходити такі етапи: виявлення напрямів реструк-
туризації і пріоритетів; визначення інвестиційних про-
позицій, здатних здійснити реструктуризацію; форму-
вання інвестиційних проектів на основі використання
науково-технічного потенціалу суб’єктів інвестиційної
діяльності; відбір інвестиційних проектів. Основними
видами участі держави та регіону в інвестиційних про-
грамах можуть бути прямі інвестиції (кредит), страху-
вання (гарантовані позики), гранти, пайова участь.
Головними елементами механізму управління проце-
сом отримання та повернення кредиту є послідовність
процедур кредитування і повернення кредиту.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ВТО КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Современная экономическая наука не дает одно-
значного ответа на вопрос о том, какие институцио-
нальные условия обеспечат экономическую безопас-
ность страны при вступлении в ВТО – основной ин-
ститут глобализации.

Основная проблема оценки воздействия инсти-
тутов на экономическую безопасность заключается в
том, что на практике существуют значительные огра-
ничения при оценке влияния какого-либо института на
подсистему, т.к. институты (нормы, правила) возни-
кают на разных уровнях экономической системы.

При формировании институтов регулирования
процесса экономической безопасности, будучи членом
ВТО, необходимо учитывать факторы институциональ-
ной среды ВТО (например, снижение уровня коррупции,
административных барьеров, развитие институтов
адвокатирования конкуренции, инвестиций, инноваций,
модернизации), без применения которых невозможно
достижение устойчивого экономического роста.

ВТО – международная экономическая организа-
ция, призвана, а) либерализовать международную тор-
говлю, б) устранить торгово-экономические противо-
речия в мировой торговой системе и, на основе этого
способствовать росту благосостояния. ВТО – основ-
ной институт глобализации конца XX начала XXI ве-
ков. Расширение ВТО – процесс, характеризующий
углубление глобализационных процессов. Вступая в
ВТО, страны подчиняются на государственном уров-
не правилам данного института глобализации.

Важно правильно оценивать возможные риски
участия в ВТО, имея в виду опасности для националь-
ной экономики и искусственности некоторых правил ВТО.

Предполагается, что действенными механизма-
ми обеспечения экономической безопасности страны
в системе ВТО являются институты ВТО.

Институциональная среда вообще – это формаль-
ные правила поведения агентов экономической дея-
тельности, введенное в научное обращение Л. Дэви-
сом, Д. Нортом и О. Уильямсоном. Например,
О. Уильямсон относит к содержанию институциональ-
ной среды органы власти (исполнительной, законода-
тельной, судебной), административный механизм
государства, права собственности, а также права и
обязанности, фиксированные системой контрактов и
меры ответственности 11].

Под институциональной средой экономической
безопасности страны в системе ВТО необходимо
понимает базовые институты ВТО, которые определя-
ют общие правила поведения, надлежащее исполне-
ние контрактов, передачу информации между покупа-
телями и продавцами.

Совокупность институциональных ограничений
(контрактов, соглашений, правил и норм) формаль-
ного и неформального характера, на основе которых
осуществляется торгово-экономическая деятельность
экономических субъектов стран-членов ВТО, высту-
пает механизмом экономических отношений ВТО.

Основное содержание обеспечения экономичес-
кой безопасности страны в системе ВТО состоит в
создании и развитии институциональных  (прежде
всего правовых) механизмов на уровне, отвечающем
национальным интересам, т.е. „совокупности внутрен-
них и внешних потребностей государства в обеспече-
нии защищенности и устойчивого развития личности,
общества и государства”.

Институциональные рамки ВТО определяются
экономической эффективностью торговой деятель-
ности, где важную роль играет реализация интересов
взаимодействующих субъектов. В связи с этим необ-
ходим анализ структуры интересов, механизмов их
воплощения в государственную политику. На отстаи-
вании интересов концентрируются усилия участников
торгово-экономической деятельности в рамках сис-
темы ВТО, обосновываются перспективы социально-
экономического благополучия страны.

В рамках определения структуры институциональ-
ной среды как совокупности факторов экономической
безопасности представляется целесообразным рас-
смотреть понятие „институциональная система Все-
мирной торговой организации”. Это понятие опреде-
ляется как объединение институтов, с помощью
которого институциональные сектора интегрированы
в структуру ВТО.

Институциональная система Всемирной торговой
организации состоит из:

– системы соглашений определяющих правила
и обязательства проникновения товаров и услуг на
внутренние и внешние рынки;

– соглашение по торговым аспектам прав интел-
лектуальной собственности (ТРИПС), устанавливаю-
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щее правила признания и защиты объектов интеллек-
туальной собственности. ТРИПС предусматривает
применение высокоэффективных механизмов разре-
шения спорных вопросов, применительно к интеллек-
туальной собственности. Эти механизмы предусма-
тривают возможность применения мер воздействия
путем репрессалии (контрмеры). При нарушении прав
автора из другой страны, пострадавшая сторона,
через процедуру разрешению споров в ВТО, имеет
право повысить пошлину на импорт определенного
товара из страны-нарушителя на свою территорию;

– совокупности правил и обязательств по оказа-
нию государством финансовой поддержки реально-
му сектору экономики;

– правил по  поддержке новых производств;
– правил по защите отечественных отраслей про-

изводства;
– правила унификации российского законодатель-

ства нормам и правилам всего пакета соглашений ВТО;
– норм технического, ветеринарного, санитарно-

го и фитосанитарного регулирования.
Для исследования влияния институциональных

факторов на экономическую безопасность страны в
системе ВТО, необходимо систематизировать функ-
ции институтов ВТО в целом [3]:

• Создание и обеспечение соблюдения единых
правил мировой торговли – в случаях, когда поведе-
ние агентов международной торговли не приводит к
наиболее эффективному совместному результату,
институты могут способствовать повышению эффек-
тивности внешней торговли за счет уменьшения
количества возможных выборов его участников.
Примеры включают ситуации, характеризующиеся
антимонопольное регулирование, ограничение рыноч-
ного доминирования, господдержка бизнеса. Созда-
ние правил определяет ситуации, в которых они нару-
шаются, и делает это нарушение дорогостоящим – это
важная роль, которую выполняют институты.

• Правовое обеспечение справедливого разреше-
ния торговых споров. Применяя механизм рассмот-
рения споров, действующий в ВТО, например, Рос-
сия сможет оспорить в свою пользу ту или иную меру
страны-члена ВТО, предпринятую по ограничению
российского экспорта в эти страны. По состоянию на
01.04.2011г. действовали 89 ограничению российско-
го экспорта в страны-члены ВТО, в т.ч.: 42 антидем-
пинговых, 5 специальных защитных, 42 иных мер не-
тарифного регулирования торговли, включая меры
административного регулирования. Общее количество
потенциально возможных российских претензии по
доступу товаров и услуг на рынки партнеров по ВТО,
и которые могут быть разрешены по механизму раз-
решения споров в этой организации более 120 [6].

• Мониторинг внешнеторговой деятельности.
Мониторинг выступает действенным инструментом
предотвращения угроз экономической безопасности
страны в рамках ВТО. Мониторинг фактов, условий,
причин, угрожающих экономической безопасности –
систематически (непрерывно и с заданной периодич-
ностью) осуществляемая регистрация (наблюдение,
измерение, фиксацию), диагностика и анализ систе-
мы показателей защищенности национальных интере-
сов страны-члена ВТО. В этих случаях институты могут
быть созданы с целью агрегирования информации и
предоставления выбора [2].

• Предупреждение и распределение угроз.
Институты могут быть значимым механизмом дисси-
пации угроз, т.е. распределение угроз во времени и
пространстве. В первом случае необходимо выделить
четко разграниченные этапы и для каждого предус-
мотреть свои меры. При распределении угроз в про-
странстве можно применить следующие способы дис-
сипации:

– диверсификация, т.е. участие одновременно
на нескольких однородных товарных рынках, ради
компенсации неудач на одном из них успехами на
других;

– распределение угроз между торговыми стра-
нами-агентами – посредством заключения многосто-
роннего договора или нескольких двухсторонних
договоров;

– дробление рынка товаров и услуг, т.е. увели-
чение сегментов и распределение поставок между
ними таким образом, чтобы отказ одних потребителей
от покупок не сорвал программу экспорта в целом;

– дробление рынка импортёров с той же целью.
• Обеспечение добросовестной конкуренции на

товарных рынках и рынках услуг.
• Регулирование демпинговых механизмов во

внешнеторговых отношениях.
• Перераспределение экономических ресурсов

между хозяйствующими субъектами, регионами и
странами. Вступая в ВТО, каждая страна предлагает
мировом сообществу совместное использование
своего ресурсного потенциала во благо всех членов
мирового сообщества, а не только плутократии и
олигархии. Институты могут быть использованы для
изменения распределения ограниченных экономичес-
ких ресурсов с эффектом.

• Оптимизация использования экономических
ресурсов страны. Институты объединяют индивиду-
альные возможности и ресурсы для роста благо-
состояния.

• Рациональное использование экономических
ресурсов исходя из закона об относительных преиму-
ществах страны. Каждая страна-член ВТО будет про-
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изводить те товары (оказывать те услуги), производ-
ство которых  у себя будет менее затратным.

· Экономия на понижении таможенных
тарифов. Посредством таможенных тарифов государ-
ство изымает огромные суммы денежных средств у
производителей товаров. ВТО, обязывая государства
снижать ставки таможенных пошлин, обеспечивает
производителей, на экономии от понижения таможен-
ных тарифов, дополнительным источником денежных
средств, которых последние могут использовать на
инвестирование, инновационную модернизацию.

Для выявления конкретных компонентов институ-
циональной среды, оказывающих влияние на процесс
экономической безопасности страны-члена ВТО, целе-
сообразно использовать классификацию различных
типов институтов и институциональных структур. Суще-
ствует пять уровней  институционального анализа: инсти-
туты, институциональные механизмы, институциональные
сектора, организации, формальное закрепление (законы).

Первый уровень включает в себя основные
институты, такие как нормы, правила, конвенции.

Второй уровень – институциональные меха-
низмы – связаны с координацией субъектов торговой
деятельности. В их число входят рынки, иерархии,
ассоциации, сети, государство и общины [5].

Третий – институциональные сектора – вклю-
чают все организации в обществе, которые поставля-
ют данную услугу или продукт, вместе с их коорди-
национными механизмами (например, крупные по-
ставщики, источники финансирования, регулирующие
органы, таможенные органы и так далее).

На четвертом уровне предлагается проанализи-
ровать организации, поскольку институциональные
правила, нормы и конвенции реализуются посредством
организационных структур (ВТО, ВОЗ, ВОТ и др.).

На пятом уровне необходимо анализировать
уставы, новые соглашения и стратегии, а также
новые продукты, технологии.

Данную классификацию целесообразно адапти-
ровать для институционального анализа системы эко-
номической  безопасности в системе ВТО. Значимы
следующие элементы институционального анализа
обеспечения экономической безопасности в глобали-
зированной экономике, влияние которых является
комплиментарным: регулирующие, нормативные и
когнитивные институты; сочетания институциональных
механизмов, благодаря которым может быть достиг-
нута координация с другими субъектами; пересече-
ния с институциональными секторами, институт дем-
пинга и решения торговых споров.

Эти организационные уровни должны быть ис-
следованы для определения вклада институтов в эко-
номическую безопасность.

В экономической литературе, к функциям инсти-
туциональной среды по поддержанию экономической
безопасности относят создание предпринимательско-
го и инвестиционного климата, защита прав собствен-
ности (прежде всего акционеров, инвесторов и кре-
диторов), развитие корпоративного управления, финан-
сового рынка, рынка земли и недвижимости, под-
держание конкуренции (включая антимонопольное
регулирование, стимулирование малого и среднего
бизнеса), укрепление контрактной дисциплины.

С позиции формирования системы экономиче-
ской безопасности, необходимо исследовать наибо-
лее значимые вопросы, которыми, несомненно, явля-
ются аспекты установления положения национальной
экономики в мировом хозяйстве, в частности, выра-
жающиеся в оценке международной конкуренто-
способности страны.

Институциональная среда воздействует на гло-
бальную конкурентоспособность и экономический
рост путём формирования индивидуальных и органи-
зационных стимулов, которые активизируют процесс
накопления, распределения и использования ресурсов,
модернизацию экономики, развитие и распростране-
ние технологий.

Кроме того, институты формируют качество и
количество созданных и приобретенных производ-
ственных ресурсов. Стимулы к накоплению матери-
альных ресурсов (с помощью инвестиций и сбереже-
ний) и нематериальных активов (в области образова-
ния, профессиональной подготовки и обучения) опре-
деляются в частности, путем национальных карьер-
ных предпочтений, социального статуса образования,
образовательных стандартов, режимов прав собствен-
ности и налогового законодательства.

Институты ВТО оказывают плодотворное воздей-
ствие и на инновационные процессы как важнейший
фактор экономической безопасности страны-члена ВТО.

Рыночный потенциал инноваций может быть огра-
ничен институциональными ограничениями, такими
как монопольные права, технологические стандарты
(де-юре или де-факто), тарифы, квоты и национальные
различия в режимах регулирования конкретных сек-
торов. Значимость данного фактора эмпирически под-
тверждается тем, что уровень конкуренции среди про-
изводителей прямо влияет на практическое примене-
ние инноваций, следовательно, режим антимонополь-
ного регулирования и конкуренции является важным
институциональным фактором обеспечения экономи-
ческой безопасности страны после вступления в ВТО.

Институциональная среда также влияет на про-
цесс распространения новых технологий[4]. Норма-
тивно-правовая база и конкурентная политика могут
оказать значительное влияние на распространение тех-
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нологий посредством конкуренции. Кроме того, ин-
ституциональные стимулы для физических инвести-
ций будут определять темпы распространения новых
технологий через обновление оборудования. Так же
на решения компании осваивать новые технологии,
типы производства и организационные механизмы
могут влиять законы о трудовых отношениях.

Распространение системных технологий стиму-
лируется институтом стандартов, которые могут, как
поощрять, так и препятствовать конкуренции и рас-
пространению технологий среди фирм.

Реализация институциональной среды ВТО воз-
можна посредством концепции „институциональной
комплиментарности”, которая заключается в том, что
отдельные институциональные сектора и координаци-
онные механизмы, направленные на обеспечение эко-
номической безопасности страны в системе ВТО,
функционируют лучше за счет взаимодействия с дру-
гими институциональными секторами и координаци-
онными механизмами[1]. Например, институт инвес-
тиционного уполномоченного или инвестиционных
омбудсменов в РФ (в каждом Федеральном округе
по одному) и Соглашение ВТО по сельскому хозяй-
ству будут способствовать инвестициям в российское
сельское хозяйство и росту внешнеторгового оборота
сельскохозяйственными товарами.

Основная идея комплиментарности состоит в
сосуществовании (в пределах данной системы) двух
или более институтов, взаимно увеличивающих эф-
фективность каждого отдельно взятого института –
целое больше, чем сумма его частей. То есть, с пози-

ции системного анализа, существуют положительные
связи между подсистемами экономической безопас-
ности, вызывающие синергетический эффект.

Понятие комплиментарности так же часто ис-
пользуется для объяснения сложности институцио-
нальных изменений и непредсказуемости последствий
введения новых институтов в системе национальной
экономики, оценки непредвиденным последствиям
воздействия институтов на её элементы.

Таким образом, основной идеей концепции ком-
плементарности является то, что влияние нескольких
институтов определяет стратегический выбор действу-
ющих агентов в торговой деятельности, что оказывает
влияние на тип расширенного воспроизводства и
соответственно уровень экономической безопасности.

Для выявления структуры компонентов институ-
циональной среды, влияющих на формирование фак-
торов экономического роста, с учетом наличия комп-
лементарных объединений, необходимо систематизи-
ровать показатели состояния институциональной сре-
ды и её связи с другими группами факторов экономи-
ческого роста. Поскольку, как было показано ранее,
не существует полного списка таких показателей,
необходимо их систематизировать с позиции факто-
ров экономического роста в целом.

Одной из наиболее полных классификаций фак-
торов экономического роста является перечень сгруп-
пированных факторов, разработанный В. Полтерович,
согласно которому определено семь взаимозависимых
групп факторов, определяющих конкурентоспособность
и рост в экономических системах (рис. 1): производ-

Рис.1. Процесс формирования институциональных факторов экономического роста
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ственные ресурсы, технологии, организационная эф-
фективность, характеристики товарных рынков, внеш-
неэкономическая деятельность, институциональная сре-
да, деятельность правительства [7].

Данный перечень факторов позволяет обнаружить
области, в которых могут быть выявлены институты,
влияющие на экономический рост и способствующие
экономической безопасности России. Однако для вы-
явления конкретных институциональных связей и ком-
плементарных институтов с целью определения состо-
яния системы  экономической безопасности России в
системе ВТО, необходимо расширить данный подход.

В эмпирических приложениях к исследованию
процессов в рамках национальной экономики, различ-
ные концепции и институциональные системы, такие,
как национальные, региональные или отраслевые,
пересекаются и соотносятся друг с другом во многих
аспектах. Они предлагают альтернативный взгляд на
трансформационные процессы на мезоуровне, по-
скольку подчеркивают различные системные связи
сетей, институтов и технологий на различных уровнях.
Национальный уровень наиболее подходит для иссле-
дования факторов экономического роста по сравне-
нию с региональным или отраслевым, однако, это за-
висит от целей исследования.

Таким образом, институциональная среда, фор-
мирует техническую, координационную и распредели-
тельную эффективность торговой деятельности в сис-
теме ВТО. В соответствии с утверждением о том, что
ВТО представляет собой сложную систему взаимодей-
ствия различных агентов, общая производительность
системы будет определяться координационной и опера-
ционной эффективностью. Как было показано выше,
факторами, определяющими координационную и опе-
рационную эффективность, являются правила. Соответ-
ственно изменение этих правил, к которым относятся
не только институты, но и технологии, инфраструктура
и т.п., приведёт к эволюции ВТО, что, в свою очередь
приведёт к изменению производительности экономи-
ческой системы в целом и обеспечению экономиче-
ской безопасности страны в системе ВТО.
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Муталiмов В. А. Інституційне середовище
СОТ як чинник економічної безпеки країни

У статті досліджено вплив інституційного сере-
довища СОТ на економічну безпеку країни. Обґрун-
товано необхідність обліку фактору інституційного
середовища СОТ, для досягнення стійкого економіч-
ного зростання. Розкрито структуру, рівні та функції
інституційного середовища СОТ.
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економічна безпека.

Муталимов В. А. Институциональная среда ВТО
как фактор экономической безопасности страны

В статье исследуется воздействие институцио-
нальной среды ВТО на экономическую безопасность
страны. Обоснована необходимость учёта фактора ин-
ституциональной среды ВТО, для достижения устой-
чивого экономического роста. Раскрыта структура,
уровни и функции институциональной среды ВТО.
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Вступ. Фондовий ринок є своєрідним віддзер-
каленням ділової активності  країни, тобто її внутріш-
нього економічного стану. У сучасних умовах глоба-
лізації трансформацію української економіки почав
гальмувати недорозвинений фондовий ринок, який ви-
явився неспроможним забезпечити формування по-
вноцінних ринкових механізмів.

Дослідження інституціональних особливостей
фондового ринку дозволить виявити зв’язок інститу-
ційних перетворень з економічним ростом країни. На
основі інституційних підходів можна буде не лише ре-
гулювати, а й прогнозувати розвиток фондового рин-
ку, а отже і економічне зростання країни в цілому.
У процесі глобалізації та трансформації всі інші теорії,
які використовувались раніше втратили свою акту-
альність та значущість, що спричинило до необхідності
трактування всіх економічних процесів з іншого по-
гляду зору та створення нових економічних пара-
дигм – інституціональних.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
теоретичному аспекті фондовий ринок, як елемент
фінансового ринку та необхідність його регулювання
досліджувалось у роботах класиків таких, як: К. Маркс,
Л. Фон Мізес, У. Шарп та ін. В останні роки дослі-
дження регулювання фондового ринку розглядається
вітчизняними вченими, серед яких І. Бланк, Р. Дем-
чак, О. Мозговий, М. Назарчук, В. Оскольський,
В. Павлов, О. Шаров та багато інших. У цих працях
проаналізовано стан функціонування фондового ринку
України, шляхи вдосконалення його діяльності,  аналіз
законодавчої бази його регулювання.

Результати. Фондовий ринок України на сьогод-
нішній день є неефективним та мало ліквідним. Певною
мірою це спричинено не збалансуванням діючої сис-
теми ринкових регуляторів. Ринок як економічна кате-
горія розвивається під впливом об’єктивних та суб’єк-
тивних факторів, але ефективність функціонування
залежить від його інституційних регуляторів.

Інституційне забезпечення фондового ринку
України варто розглядати з погляду певних категорій,
а саме: інституційно-правової, інституційно-організа-
ційної, інституційно-інформаційної та інституційно-
кадрової. Інституційно-правове забезпечення фондо-
вого ринку України передбачає сукупність нормативно-

правових актів, які регулюють функціонування та
діяльність суб’єктів фондового ринку.

До актів законодавства, за допомогою яких
здійснюється регулювання правовідносин на україн-
ському фондовому ринку, належать відповідні кодек-
си і закони України, укази Президента України, поста-
нови Кабінету Міністрів України, нормативні акти Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(ДКЦПФР), міністерств і відомств, які в межах своїх
повноважень, визначених чинним законодавством,
здійснюють регулювання, контроль і підтримують
правопорядок на фондовому ринку країни [1]. Деталь-
но законодавчу базу регулювання фондового ринку
зображено в табл. 1.

Загалом нараховуємо більше 15 законодавчих та
нормативних документів, які регулюють діяльність
фондового ринку, однак, більшість їхніх положень не
лише не відповідають одне одному, а й залишаються
нереалізованими. Протягом  2008 р. ДКЦПФР прий-
нято та опрацьовано майже 80 законодавчих актів, 70
з яких надійшли від інших державних органів вико-
навчої влади [4], за 2009 р. – опрацьовано 72 законо-
давчих акти, за 2010 – опрацьовано 119 законодавчих
актів, за І півріччя 2011 р. прийнято близько 20 по-
правок до законодавчих актів, які регулюють фондо-
вий ринок.

У проекті рекомендацій ІІІ Пленуму Спілки еко-
номістів України та міжнародної науково-практичної
конференції „Сучасний стан та перспективи розвитку
фондового ринку України” визначено необхідні роз-
робки стратегії розвитку фондового ринку в Україні
на період до 2020 р.

Довгостроковий прогноз має передбачити: мо-
дернізацію біржової системи з метою підвищення
довіри з боку емітентів та інвесторів; створення єди-
ного центрального депозитарію; розвиток корпоратив-
ного управління; забезпечення цілісного, прозорого
та надійного порядку реєстрації прав на цінні папери
та виконання угод із ними; підвищення ефективності
державного регулювання та вдосконалення діяльності
саморегульованих організацій; упровадження нових
фінансових інструментів та створення ефективної сис-
теми захисту прав та інтересів інвесторів; підвищення
якості послуг професійних учасників ринку цінних
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паперів, зокрема щодо розкриття інформації; підго-
товку фахівців з питань фондового ринку і корпора-
тивного управління.

Необхідність вирішення проблем, що наразі стри-
мують розвиток фондового ринку України, потребує
прийняття „Концепції функціонування та розвитку фон-
дового ринку України”, остання була схвалена Вер-
ховною Радою України в 1995 р. Однак, керуватися
нею не лише неефективно, а й нераціонально у зв’язку
з інтеграцією фондового ринку України до європей-
ської фінансової системи з урахуванням економічної
глобалізації.

Як приклад можна розглянути інституційно-пра-
вове забезпечення фондового ринку Росії. Із проник-
ненням у 2008 р. світової фінансової кризи в еконо-
міку країни, перш за все державні органи влади не
вносили поправок до законодавства та не очікували
результатів впливу кризи на фондовий ринок, як це
склалося в Україні, а сформували „Концепцію роз-
витку ринку цінних паперів до 2010 року”, згодом була
затверджена „Концепція розвитку ринку цінних паперів
до 2015 року”. З метою створення в Росії могутнього
фінансового центру в першому півріччі 2010 р. було
підготовлено „Концепцію розвитку фінансового ринку

Росії до 2020 року”. Ця Концепція включає в себе стра-
тегії розвитку окремих секторів фінансового ринку, а
саме: банківського, страхового та фондового (інвес-
тиційного).

Проаналізувавши інституційно-правове забезпе-
чення фондового ринку України, можна дійти виснов-
ку, що воно потребує радикального удосконалення
чинного законодавства: прийняття нових редакції
законів із врахуванням глобалізацій них процесів у світі
та наблизити їх до рівня Європейських країн.

Однією зі складових інституційного забезпечен-
ня фондового ринку України є інституційно-організа-
ційне забезпечення – система установ (організацій),
які забезпечують реалізацію взаємовідносин між
суб’єктами фондового ринку.

На сьогоднішній день фондовий ринок, хоч і має
основного інституційно-державного регулятора –
ДКЦПФР, однак в межах єдиного фондового ринку
країни, як правило, співіснують біржовий та позабір-
жовий сектори, відносини на кожному з них упоряд-
ковуються самоврядними інститутами-регуляторами:
на біржовому фондовому ринку – фондовою біржею,
на позабіржовому – асоціаціями дилерів з цінних па-
перів. Основним недоліком інституційно-організацій-

Таблица 1
Характеристика законодавчих актів регулювання фондового ринку України

Законодавчі акти Характеристика 
Цивільний кодекс України, Кодекс про 
адміністративні правопорушення та кримінальний 
кодекс України, закони України: „Про власність”, 
„Про підприємництво”, „Про Національну 
депозитарну систему та особливості електронного 
обігу цінних паперів в Україні” 

Встановлює правовідносини власності між 
фізичними та юридичними особами,  види і форми 
цивільно-правових договорів щодо власності 
регулюють відносини на фондовому ринку та 
застосувує адміністративні санкції у разі 
порушення законодавства 

Закон України: „Про цінні папери і фондову біржу” Визначає види цінних паперів; встановлює 
порядок випуску й  обігу цінних паперів на ринку; 
визначає вимоги стосовно реєстрації емітентами 
випуску акцій і облігацій та інформації про їх 
випуск у відповідному державному органі 

Закон України „Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні” 

Визначаються мета і форми державного 
регулювання фондового ринку, органи, що 
здійснюють державне регулювання, зокрема 
Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку, її завдання, функції, повноваження 

Закон України: „Про господарські товариства” Встановлює порядок створення, функціонування та 
діяльності господарських товариств у тому числі 
акціонерних; порядок випуску акцій емітентом, 
визначає особливості діяльності закритих і 
відкритих акціонерних товариств 

Укази Президента „Про корпоратизацію”, „Про 
інвестиційні фонди та  інвестиційні компанії”, „Про 
Державну комісію з цінних паперів та фондового 
ринку” 

Забезпечують проведення фінансової та 
інвестиційної політики в Україні 
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ного забезпечення фондового ринку України є
відсутність ієрархічної структури органів його регу-
лювання. Детально основні органи регулювання фон-
дового ринку України представлені в табл. 2.

Функції та вимоги формальних організацій пере-
плітаються із функціями неформальних організацій, що
спричиняє основні недоліки в його регулюванні. Як
вихід із цієї ситуації, на нашу думку необхідно ство-
рити єдиний механізм регулювання фондового ринку
за допомогою жорсткого реформування не лише
функцій формальних організацій, а й неформальних.
Проаналізувавши основні категорії інституційного за-
безпечення ми відобразили в табл. 3. комплекс  його
удосконалення.

Одним з чинників, що визначає рівень ефектив-
ності фондового ринку є його інституційно-інформацій-
не забезпечення.

Відкритість ринку у цивілізаційному суспільстві

стає однією з основних умов його функціонування.
Без інформаційної прозорості прийняття ефективних
рішень будь-яким інвестором стає просто неможли-
вим, відсутність інформації про емітента у відкритому
доступі призводить до того, що інвестори просто зни-
жують свою інвестиційну активність, а кошти, які б
могли працювати на вітчизняному ринку цінних па-
перів, сьогодні у кращому разі працюють у тіньовому
секторі країни, а в гіршому – на закордонних ринках.

Проаналізувавши інформаційний простір україн-
ського фондового ринку можна дійти висновку, що
по суті тільки Українська фондова біржа і Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку безпе-
рервно і цілеспрямовано здійснюють інформаційну
діяльність.

Наразі в Україні ще не створено системи фінан-
сових консультантів, які б спеціалізувалися на забез-
печенні усіх зацікавлених осіб необхідною оператив-

Таблица 2
Регулятори фондового ринку

Органи регулювання Функціональні обов’язки 
Формальні-організації 

Верховна Рада України, Президент України та 
Кабінет Міністрів України 
 
 

Прийняття законодавчих і нормативних актів 
з питань ринку цінних паперів, визначення 
напрямів державної політики щодо 
фондового ринку, призначення складу 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку забезпечують загальні 
основи державного регулювання фондового 
ринку в Україні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку 

Безпосередньо формує та забезпечує 
реалізацію єдиної державної політики з 
розвитку й функціонування  в Україні ринку 
цінних паперів та їх похідних, координацію 
діяльності державних органів з питань 
функціонування в Україні ринку цінних 
паперів 

Фонд державного майна, Міністерство фінансів, 
Національний банк України, Антимонопольний 
комітет, Міністерство економіки, Державна 
податкова адміністрація 

В межах своєї компетенції здійснюють 
контроль або функції управління на ринку 
цінних паперів України 

Національне агентство з реконструкції й розвитку, 
Державна інвестиційна компанія, Міністерство 
зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі. 

Здійснюють функції управління 
інвестиційною діяльністю в Україні 

Міністерство внутрішніх справ, Генеральна 
прокуратура, Служба безпеки, Вищий арбітражний 
суд. 

Виконують спеціальні функції контролю та 
нагляду за дотриманням законодавства в 
державі. 

Неформальні організації 
Українська фондова біржа Регулює діяльність на біржовому фондовому 

ринку 
Українська асоціація торговців цінними паперами Регулює діяльність на позабіржовому 

фондовому ринку 
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ною статистичною та аналітичною інформацією про
фондовий ринок. Як перші спроби сформувати такий
механізм можна оцінити аналітичну інформацію, яка є
на українських сайтах Інтерфакс – Україна, Україн-

ський фінансовий сервер, Finance.com.ua. Проте
інформація на них не досить прозора та відкрита, а
також повністю відсутня аналітична інформація, вкрай
потрібна для інвестора. У більшості розвинених країн

Таблица 3
Шляхи удосконалення інституційного забезпечення фондового ринку України

Категорії 
інституційного 
забезпечення 

Недоліки Шляхи удосконалення Результати від 
впровадження заходів 

Інституційно-
правове  

Невідповідність 
законодавчих актів;  
велика кількість поправок 
до законодавчих актів; 
відсутність Концепцій 
розвитку фондового ринку 

 

Створення нових 
законодавчих актів із 
врахуванням попередніх 
недоліків; створення 
єдиного інституційного 
органу, який має право 
створювати законодавчі 
акти щодо діяльності та 
регулювання 
фондового ринку 

Упорядкування 
законодавчих актів;  
відсутність хаосу між 
емітентами; 
захищеність інвесторів  
та впевненість в  
майбутньому 

Категорії 
інституційного 
забезпечення 

Недоліки Шляхи удосконалення Результати від 
впровадження заходів 

Інституційно-
організаційне 

Відсутність ієрархічної 
структури органів  
регулювання; дублювання 
функцій регулювання 
окремих органів  
фондового ринку; відсутні 
структурні, комплексні 
фінансові інструменти; 
відсутні потужні 
універсальні фінансові 
інституції 

Створення 
мегарегулятора 

Підвищення прозорості 
та ефективності 
фінансових структур; 
збалансованість та 
ясність регулювання 

Інституційно-
інформаційне 

Недостатня прозорість 
інформації; 
недостовірність, 
несвоєчасність  
та необґрунтованість 
інформації яка надається 
емітентам; відсутність 
законодавчого регулювання 
розкриття інформації на 
фондовому ринку 

Розробка та 
затвердження єдиного 
нормативно-правового 
акту щодо забезпечення 
ефективного процесу 
розкриття інформації 
на фондовому ринку; 
впровадження стандартів 
розкриття інформації 
IOSCO 

Зменшення ризиків; 
створення сприятливих 
умов  для дрібних 
інвесторів; збільшення 
кількості; учасників  
ринку за рахунок 
населення;  підвищення 
конкуренції на ринку 

Інституційно-
кадрове 

Відсутність  тісної 
співпраці із зарубіжними 
країнами у підготовці 
кадрів; невелика кількість 
якісних та конкуренто 
спроможних кадрів; 
недостатня кількість 
викладення  матеріалу; 
відсутність практичного 
досвіду у професорсько-
викладацького складу 

Запровадження 
стажування  
за кордоном за рахунок 
впровадження грандів 
для  найкращих 
студентів; створення 
спеціалізованих груп 
для  вільного доступу 
до фондового ринку; 
збільшення викладення 
фінансових дисциплін 
на різних спеціальностях 

Збільшення економічно 
активного населення; 
якісно підготовлені та 
конкурентноспроможні 
випускники 
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ведеться жорстка боротьба з використанням інсай-
дерської інформації: у законодавчих актах, правилах
фондових бірж закладена відповідальність і покаран-
ня аж до повного вилучення винуватця з ринку без
права повернення на нього у будь-якій ролі. Україн-
ська влада основні категорії цих аспектів не бере до
уваги і це є неприпустимою помилкою, що призво-
дить до неконтрольованості та маніпулювання ринком
цінних паперів.

Поруч із проблемами інституційно-правового,
інституційно-організаційного, інституційно-інформа-
ційного забезпечення можна поставити кадрові пере-
шкоди на шляху розвитку та успішного процвітання
фондового ринку. Інституційно-кадрове забезпечен-
ня – це специфічна, повторювана діяльність, здійсню-
вана у процесі підготовки кадрів для функціонування
ринку.

Позитивним у інституційно-кадровому забезпе-
ченні є постійне оновлення кадрового резерву, що
допомагає поєднувати нові навики та технології із
багаторічним досвідом. Співпраця із 6 вищими на-
вчальними закладами допомагає забезпечувати на-
вчально-виробничою практикою найкращих студентів
в органах ДКЦПФР. Постійне підвищення кваліфікації
працівників ДКЦПФР забезпечує невід’ємний процес
оновлення знань про сучасні тенденції глобалізації та
інтеграції.

Звернемо увагу й на підготовку фахівців у на-
вчальних закладах, і з погляду науково-професор-
ського складу викладачів, і з погляду спеціальностей,
де викладають фінансові дисципліни. Кожен викладач
неодмінно повинен пройти стажування або мати досвід
роботи у певних фінансових організаціях, щоб не лише
теоретично формувати виклад матеріалів студентам, а
й закріплювати його з практичного погляду.

Висновки. Практика засвідчує, що глобалізацію
фінансової системи України гальмують трансфор-
маційні процеси на фондовому ринку. Інституційне
забезпечення фондового ринку своєю недосконалістю
не здатне відповідати сучасним вимогам та виводити
його на якісно новий рівень. Подолавши всі перешко-
ди у створенні нового та потужного інституційного
забезпечення фондового ринку, ми отримаємо не
лише економічно розвинений, конкурентоспромож-
ний, еластичний та прозорий ринок, а й виведемо
економіку України на якісно новий рівень.
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Постановка проблеми. Україна юридично на-
була статусу країни з ринковою економікою, проте вона
й досі знаходиться в стані трансформаційних перетво-
рень. Важливу роль в цих процесах відіграє торгівля,
оскільки вона є однією з основних галузей народного
господарства України.

Перехід до ринкових відносин обумовлює не-
обхідність обліково-аналітичного забезпечення систе-
ми управління торговельним підприємством загалом
та оборотного капіталу зокрема, як його важливої
складової. Однією з проблем функціонування торго-
вельних підприємств є нестача оборотного капіталу,
потреба в умілому управлінні ним. Вирішення цієї про-
блеми неможливе без обліково-аналітичного забезпе-
чення управління оборотним капіталом торговель-
ного підприємства. Оскільки облік і аналіз формування
і використання оборотного капіталу не повною мірою
відповідає сучасним потребам менеджменту, тому
дослідження набуває особливої актуальності в сучас-
них умовах.

Аналіз останніх публікацій. Серед основопо-
ложників дослідження оборотного капіталу як окремої
економічної категорії згадаємо А. Сміта, Д. Рікардо,
К. Маркса. Теоретичні та методологічні основи управ-
ління оборотним капіталом підприємства представлені
в роботах багатьох економістів, зокрема А. Рєхачової
[4], І. Бланка [1], Р. Сороки [7] та ін.

Метою статті є дослідження економічної сут-
ності капіталу загалом та зокрема оборотного капіта-
лу торговельного підприємства.

Виклад основного матеріалу. Оскільки спе-
цифіка торговельного підприємства потребує значно-
го обсягу оборотного капіталу, тому передумовою для
правильного його розуміння, управління ним висту-
пає за доцільність розгляд його економічної сутності.

Дослідження сутності оборотного капіталу по-
трібно почати з розгляду загальної економічної кате-
горії „капітал”.

Капітал є складною, багатоаспектною категорією,
властивості якої еволюціонують разом із розвитком
суспільства. Провідна роль категорії „капітал” підкрес-
люється змістовим значенням цього поняття, що по-

ходить від латинського слова „capitalis” і означає
основний, ґрунтовний, дуже важливий.

На думку більшості вчених першими дослідни-
ками капіталу є Арістотель, Авіцена, Фома Аквінський
та ін. давньогрецькі, давньоримські та середньовічні
діячі. Підкреслимо, що ні меркантилісти, ні пізніші
фізіократи не вживали термін „капітал”, а в його сучас-
ному значенні використовували терміни „гроші”,
„багатство”, „аванси” [2, 364].

Основні підходи до теоретичного осмислення
сутності капіталу можна узагальнити в історичній
ретроспективі, визначивши основні позиції провідних
вчених-економістів щодо цієї категорії (табл. 1).

Як бачимо з таблиці, поняття „капітал” є одним із
найбільш дискусійних. Полеміка стосовно сутності
капіталу зародилася ще за часів античності і триває
дотепер. У сучасній вітчизняній та зарубіжній літера-
турі немає однозначного тлумачення категорії „капітал”.

З-поміж сучасних вчених варто виокремити трак-
тування сутності капіталу І. Бланком: „капітал – нако-
пичений шляхом заощаджень запас економічних благ
у формі грошових коштів і реальних капітальних
товарів, що залучаються його власниками в економіч-
ний процес як інвестиційний ресурс і фактор вироб-
ництва з метою отримання доходу, функціонування
яких у економічній системі базується на ринкових прин-
ципах і пов’язане з чинниками часу, ризику та
ліквідності” [1, с. 251].

Неоднозначність тлумачення поняття „капітал” зумо-
вило, головним чином, відсутність єдиної думки щодо
суті оборотного капіталу, що є одним із його різновидів.

Перші згадки про оборотний капітал датуються
XVIII ст. Так, у 1766 р. Франсуа Кене, осмислюючи
роль капіталу в своїй економічній таблиці, поділив його
на „первинні” і „річні” аванси, які пізніше стали назива-
ти основним та оборотним капіталом.

А. Сміт уперше поділив капітал на основний і обо-
ротний стосовно всіх галузей матеріального виробниц-
тва. За А. Смітом до оборотного капіталу відносять
продовольчі товари, матеріали та готові вироби різного
роду, що перебувають у відповідних продавців, а
також грошові кошти, необхідні для обігу та розподілу.
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Принципово новим у дослідженні Д. Рікардо було
відокремлення основного та оборотного капіталу з
погляду зношуваності та часу обороту, що стало сут-
тєвим доповненням поглядів А. Сміта.

Поняття оборотного капіталу як частини продук-
тивного капіталу обґрунтував К. Маркс, відповідно до

поглядів якого, вартість оборотного капіталу у вигляді
робочої сили та засобів виробництва авансується лише
на той час, протягом якого виготовляється продукт,
при чому розмір авансованого капіталу визначається
масштабом виробництва, який в свою чергу залежить
від розміру основного капіталу. Така вартість повністю

 Т. О. Шматковська, В. Л. Поліщук

Таблица 1
Трактування капіталу представниками різних напрямів економічної теорії

Напрям 
економічної 
думки 

Представники Визначення капіталу 

Античність Аристотель 
(384 –322 рр. до н.е.) Джерело накопичення багатства 

Меркантилісти Т. Ман  
(1571 – 1641) Абсолютна форма багатства 

Фізіократи Ф. Кене  
(1694 – 1774) 

Капітал – це сільськогосподарські знаряддя, будови, 
тварини й все те. що використовується у землеробстві 
протягом декількох виробничих циклів („початкові 
аванси”, тобто основний капітал) та витрати на насіння, 
корми, оплату робітників та ін., що здійснюють 
протягом одного виробничого циклу („щорічні аванси”, 
тобто оборотний капітал). 

А. Сміт  
(1723 – 1790) 

Визначає капітал як запас незавершеної продукції, що 
дозволяє виробникові подолати інтервал в часі між 
витрачанням ресурсів і появою кінцевого результату або 
як частку створених працею запасів, призначених не для 
особистого споживання власника, а для подальшого 
виробництва. Тобто „капітал” тлумачить як запас 
незавершеної продукції, бачить його існування у 
предметно-речовій формі.   

Д. Рікардо  
(1772 – 1823) 

Капітал представляє частину багатства, яка 
використовується у виробництві й складається з їжі, 
одягу, інструментів, машин тощо, що є необхідними, 
щоб привести в дію працю. Учений ототожнює 
„Капітал” із засобами виробництва 

Класична школа 
 

Ж. Б. Сей  
(1767 – 1832) Фактор, що створює вартість 

Марксизм К. Маркс  
(1818 – 1883) 

Капітал – це не річ, а визначені, суспільні, 
приналежні певній історичній формації суспільства 
виробничі відносини, представлені в речі, надають цій 
речі специфічний суспільний характер. 

Неокласична 
школа 

А. Маршал  
(1842 – 1924) 

Визначив капітал як один з факторів виробництва. 
Виділяв два підходи до сутності капіталу: на рівнях 

макро- і мікроекономіки. Розглядаючи капітал на 
мікрорівні, зазначав, що це частина багатства власника, 
яка може бути використана ним для отримання доходу. 
На рівні макроекономіки капіталом є сукупність засобів 
виробництва, забезпечена ресурсами праці і землі. 

Кейсіанство Дж. М. Кейнс (1883 –
1946) 

Капітал – багатство, здатне приносити доходи; 
грошова форма багатства має альтернативні можливості 
капітального застосування, що порівнюються щодо 
доходності з банк. відсотком. 
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переноситься на вироблений продукт, а тому шляхом
продажу продукту повертається із обігу та може бути
знову авансована. На відміну від поглядів А. Сміта,
німецький дослідник К. Маркс зводив оборотний
капітал до продуктивного оборотного капіталу, тобто
капіталу, що безпосередньо бере участь в процесі
виробництва, та виключав його товарну та грошову
форму.

У сучасній економічній науці можна зустріти
різноманітні підходи до визначення і трактування обо-
ротного капіталу, тому що існує багато суміжних з
ним понять, таких як „оборотні активи”, „оборотні
кошти”, „поточні активи”, „оборотні фонди” тощо.
Більш звичними є зазначені вище терміни, які фігуру-
ють у нормативно-правових актах, економічній літе-
ратурі, господарській практиці.

Поняття „оборотний капітал” тісно взаємопов’я-
зане з поняттям „оборотні активи”. Це самостійні еко-
номічні категорії, як перебувають у тісному взаємо-
зв’язку і взаємозалежності один з одним. Зокрема по-
чатково оборотний капітал завжди виступає інвести-
цією, тобто джерелом утворення, проте ця інвестиція
повинна бути десь розміщеною. Оборотні активи
відображають характер розміщення інвестованого ка-
піталу у процес господарської діяльності підприємства.

Тобто, основне призначення оборотного капіталу
полягає в інвестуванні вартості в елементи оборотних
активів для забезпечення поточної господарської діяль-
ності. А оборотні активи становлять собою зафіксова-
ний на певну дату оборотний капітал [4].

Більшість вчених тлумачать оборотний капітал для
промислових підприємств, оскільки зважаючи на спе-
цифіку торговельної діяльності, вважаємо за доцільне
розглянути модифіковані визначення для торгових
підприємств.

Так, під оборотним (обіговим) капіталом торго-
вельного підприємства А. Мазаракі розуміє „су-
купність матеріальних та грошових цінностей (еконо-
мічних ресурсів) підприємства, що знаходяться в по-
стійному кругообороті, змінюють свою матеріальну
форму протягом одного операційного циклу та в по-
вному обсязі переносять свою вартість на товари, що
реалізує підприємство” [3, с. 524].

Ю. Яковлєв ототожнює поняття „оборотні
активи” та „оборотний капітал”. За його твердженням,
оборотні активи (оборотний капітал) становлять собою
сукупність майнових цінностей торгового підприєм-
ства, що обслуговують поточний господарський про-
цес і цілком споживаються протягом одного торгово-
виробничого циклу” [8, 239].

Р. Сорока під оборотним капіталом пропонує ро-
зуміти фінансові ресурси торговельних підприємств,
які інвестуються ними на формування оборотних ак-

тивів з метою отримання прибутку, перебуваючи в по-
стійному кругообороті, переходять з однієї функціо-
нальної форми в іншу і можуть бути перетворені в кош-
ти протягом одного року або одного операційного
циклу, забезпечуючи тим самим безперервність про-
цесу господарської діяльності. Тобто оборотний капі-
тал виступає як єдина сукупна маса вартості, яка вклю-
чає в себе як оборотні активи, так і оборотні інвестиції
(кошти) [7, с. 217].

А. Рєхачова під терміном „оборотний капітал”
розглядає економічну категорію, яка становить собою
майно суб’єкта господарювання, авансоване у мате-
ріальну, грошову та розрахункову форми, що спожи-
вається протягом одного операційного циклу, та
здійснює безперервний кругообіг [4].

Як бачимо, ці визначення схожі, відмінність
полягає в тому, що Ю. Яковлєв ототожнює поняття
„оборотні активи” і „оборотний капітал”. Не зважаючи
на це, на нашу думку, наведені тлумачення найбільш
повно й точно відображають економічну сутність
оборотного капіталу торговельного підприємства.

Оборотному капіталу як самостійній економічній
категорії притаманні унікальні особливості, саме завдяки
яким його можна точно визначити та ідентифікувати,
основні з них полягають у наступному [5, с. 67]:

1. Оборотний капітал становить собою інвестицій-
ний ресурс, який спрямовують на фінансування, утво-
рення оборотних активів підприємства в конкретних їх
видах.

2. На відміну від оборотних активів, переважна
частка яких споживається в процесі операційної діяль-
ності підприємства впродовж кожного циклу, оборот-
ний капітал знаходиться в постійному кругообігові.

3. Постійне обертання оборотного капіталу в ході
операційної діяльності підприємства характеризує про-
цес його кругообігу. Цей кругообіг оборотного капі-
талу здійснюється впродовж всього життєвого циклу
підприємства.

Висновки і пропозиції. Відсутність єдиного ви-
значення оборотного капіталу в економічній літературі
частково спричинене відсутністю єдиного підходу до
трактування категорії капіталу. Часто для характерис-
тики оборотного капіталу вживають такі терміни: обо-
ротні активи, оборотні кошти, поточні активи, що є не-
обґрунтованим. Оборотний капітал – це самостійна
економічна категорія. Під оборотним капіталом необхід-
но розуміти фінансові ресурси торговельних під-
приємств, які інвестуються ними на формування обо-
ротних активів з метою отримання прибутку, перебува-
ючи в постійному кругообороті, переходять з однієї
функціональної форми в іншу і можуть бути пере-
творені в кошти протягом одного року або одного
операційного циклу, забезпечуючи тим самим безпе-
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рервність процесу господарської діяльності. Тому, на
перший погляд ідентичні поняття оборотних активів,
оборотних коштів та оборотного капіталу після деталь-
нішого вивчення виявляються дещо різними, хоча і
потрібні підприємству для одних і тих самих цілей.
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Постановка проблеми. Реформування еконо-
міки України та орієнтація на пріоритети світових роз-
винених економічних систем зумовлює необхідність
забезпечення оптимізації функціонування податкової
системи як ланки безпосереднього регулювання гос-
подарської діяльності в нашій країні.

У більшості країн податки є ефективним інстру-
ментом державної політики відносно життєдіяльності
суспільства: перерозподілу валового внутрішнього
продукту в територіальному, галузевому аспектах;
розміщення ресурсів і забезпечення суспільним добро-
бутом всіх верств населення; заохочення бізнесу, діло-
вої та інвестиційної активності; мотивації до праці,
підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової
кон’юнктури тощо.

Податкова система у кожній країні є однією зі
стрижневих основ економічної системи, яка, з одного
боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого –
головним знаряддям реалізації її економічної доктри-
ни. При цьому формування дохідної частини бюджету
є важливим видом діяльності держави, податки ви-
ступають не тільки головним джерелом формування
державного бюджету, але й важливим джерелом ра-
дикальних змін, виконуючи роль фінансового регуля-
тора виробництва та важливого засобу забезпечення
соціальної сфери.

Подальший розвиток України як соціально-орієн-
тованої правової держави націленої на інтеграцію у
європейське товариство визначатиметься рівнем роз-
витку усіх державних інститутів, зокрема й податко-
вої системи. Отже, податкова система потребує при-
ведення у відповідність з пріоритетами державної полі-
тики соціально-економічного розвитку, забезпечення
достатнього обсягу сукупних податкових надходжень
до бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалан-
сованої бюджетної політики. З огляду на це, важли-
вим є реформування і подальше вдосконалення  ме-
ханізму оподаткування доходів  від підприємницької
діяльності фізичних осіб та напрямів податкової пол-
ітики у цій сфері.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Свідоме використання податків як інструменту регу-
лювання соціально-економічних процесів у досягненні
визначених цілей формує податкову політику держа-
ви. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяль-
ності, а в свою чергу, спрощена система оподатку-

вання, стала об’єктом досліджень багатьох науковців:
В. Андрущенка, О. Василика, В. Вишневського,
А. Крисоватого, В. Гейця, А. Даниленка, О. Даніло-
ва, Т. Єфименко, В. Загорського, Ю. Іванова, О. Ки-
риленко, І. Лютого, І. Луніна, П. Мельника, Ц. Огня,
А. Поддєрьогіна, А. Соколовського, В. Суторміна,
В. Федосова, С. Юрія.  Вони дослідили проблеми
сучасної податкової системи в цілому, а також подат-
кової політики в галузі оподаткування доходів фізич-
них осіб.

Невирішені проблеми. Проте малодосліджени-
ми залишились проблемні питання обґрунтування на-
прямів реформування механізму оподаткування доходів
від підприємницької діяльності фізичних осіб та про-
гнозування впливу спрощеної системи оподаткування
на економічні та соціальні процеси країни.

Мета дослідження – визначення напрями фор-
мування збалансованої податкової політики, оскільки
вона може і гальмувати, перешкоджати розвитку під-
приємницької діяльності фізичних осіб  в державі, так
і навпаки – допомагати, бути важливим стимулом
детинізації сфери суб’єктів підприємницької діяльності.

Основні результати дослідження. Жорстка
податкова політика, що зберігається в українській еко-
номіці сьогодні та зберігатиметься, у разі поступово-
го здійснення податкової реформи, тривалий час, сут-
тєво посилює відповідальність держави за викорис-
тання вилучених до бюджету ресурсів у спосіб, який
максимально стимулюватиме економічний розвиток та
інвестиційні процеси. Отже, податкова реформа має
здійснюватися у жорсткій ув’язці з підвищенням ефек-
тивності бюджетної політики. Політика пристосування
бюджету під обсяги виробництва і доходів, що зни-
жуються, безперспективна. За роки ринкових пере-
творень в Україні значно скоротилися державні ви-
трати на фінансування закладів науки, культури, соці-
альної сфери. Тому подальше зниження сукупних
видатків є неприпустимим, оскільки спричиняє і стра-
тегічне відставання українського суспільства від про-
гресу світової цивілізації, і наростання соціальної на-
пруженості, зневіру в ринкових реформах та державній
незалежності України. Існує певний оптимум розміру
бюджету, що визначає його ефективність як макро-
економічного регулятора, нижче якого фіскалізація
бюджетної політики неминуча.

 Для розвитку підприємницького сектора найваж-
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ливішу роль відіграє якість бізнес-середовища, спри-
ятливість якого залежить від дій держави у забезпе-
ченні інституційної інфраструктури, що відповідає стан-
дартам ринкової економіки. Одне із чільних місць се-
ред інституційного забезпечення розвитку підприєм-
ництва в системі державного регулювання посідає
податкова політика, яка потребує визначення принципів
її реалізації. Серед них слід виділити такі:

– адекватність. Податкова політика має бути адек-
ватною наявним умовам економічного розвитку краї-
ни та мати наукове обґрунтування шляхів її реалізації
на підставі наукових теоретичних концепцій і практич-
ного вітчизняного й зарубіжного досвіду в цій сфері;

– послідовність. Політика сприяння розвитку еко-
номіки взагалі та підприємницького сектора зокрема
повинна мати і довгострокові стратегічні пріоритети
та цілі, і тактичні завдання, бути комплексною та не-
залежною від політичних непорозумінь та катаклізмів,
особливо внутрішньодержавних;

– справедливість. Заходи податкової політики в
трансформаційний період не можуть бути однаковими
для усіх суб’єктів підприємництва як через особли-
вості періоду, так і через особливості функціонування
зазначених суб’єктів;

– передбачуваність. Часті зміни в законодавстві,
особливо податковому, не створюють сприятливий
підприємницький та інвестиційний клімат взагалі та
умови для довгострокового планування та прогнозу-
вання підприємницької діяльності зокрема;

– результативність. Ефективність проведення по-
даткової політики передусім має проявлятися на
кількісних та якісних показниках стану економіки.

Сучасна податкова політика та її стимулююча на-
правленість повинна бути спрямована в більшій мірі
на генерування стимулів для сприяння створення
нових суб’єктів підприємницької діяльності задля до-
сягнення їх критичної маси, аніж на фокусуванні
уваги на діючі великі підприємства.

Податкова реформа має вирішувати зазначену
суперечність, забезпечити раціональний баланс між
фіскальною та регуляторною функціями податків, за-
безпечити підпорядкованість податкової політики стра-
тегічним завданням довгострокового економічного
зростання та якісної структурної перебудови національ-
ної економіки.

Проблему може бути вирішено шляхом спроще-
ної системи оподаткування, та це досі залишається без
належної правової фіксації на рівні правового акту
вищої юридичної сили – Закону України. Спрощені
режими оподаткування в Україні набули особливої
популярності серед платників податків – суб’єктів
підприємницької діяльності.

  Забезпечення розвитку цивілізованого підприєм-

ництва потребує ліквідації наступних недоліків в його
організаційно-правовому забезпеченні: відсутність
єдиної законодавчої стратегії щодо розвитку підприєм-
ництва; низька виконавча дисципліна, не функціо-
нальність більшості нормативно-правових документів;
наявність правового нігілізму; нечітко прописані норми
підзаконних актів призводять до їх вільного трактуван-
ня; недостатньо розроблена нормативна база для по-
вноцінного розвитку суб’єктів підприємництва, в умо-
вах ринкової економіки; різноманіття дефініцій суб’єктів
підприємництва; відсутність ряду понять, які визначали
б коло суб’єктів-реципієнтів в частині отримання дер-
жавної фінансово-кредитної допомоги; недосконала
процедура реєстрації, ліцензування та отримання до-
зволів для організації власної справи та занадто важка
процедура ліквідації суб’єктів підприємництва; громізд-
кий облік і звітність для новостворених суб’єктів
підприємництва, які оподатковуються на загальних
підставах; відсутність чіткого механізму участі суб’єктів
підприємництва у виконанні державних замовлень на
закупівлю і постачання продукції і товарів (послуг) для
державних та регіональних потреб.

Сьогодні спрощена система оподаткування по-
требує не лише законодавчого закріплення, а й врегу-
лювання існуючих колізій. Це пов’язано з тим, що
поряд з результативним впливом спрощеної системи
оподаткування і на формування доходної частини
бюджету, і на розвиток підприємництва, тенденціями
збільшення і суб’єктів підприємницької діяльності, і
податкових надходжень, є ціла низка фактів, які мають
негативні впливи. Існуюча система спрощеного опо-
даткування та звітності відкриває широке поле для
мінімізації податкових зобов’язань. Сюди відносимо:

нарахування зарплат на мінімальному рівні та
виплата у конвертах – втрати місцевих бюджетів у ча-
стині податку з доходів фізичних осіб;

надання фіктивних послуг в межах гранично-
го обсягу – втрати  ПДВ;

використання спрощеної системи під час про-
ведення надприбуткових видів діяльності.

Реформуючи спрощену систему оподаткування
не можна не звертати увагу на ті негативні наслідки,
до яких вона призвела.

По-перше, це застосування схем ухилення від
оподаткування, коли  приватні підприємці – платники
єдиного податку вступають у трудові стосунки з юри-
дичними особами, які не є платниками податку на до-
дану вартість. Звісно, через це негативне явище відбу-
ваються досить значні втрати бюджетних надходжень і,
відповідно, тих сфер, що фінансуються з державного
бюджету [2]. І тому, безумовно, необхідно поставити
бар’єр у цій прогалині у чинному законодавстві, який
би унеможливив такі істотні податкові зловживання.
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По-друге, деякі підприємства пропонують своїм
штатним працівникам реєструватися суб’єктами
підприємницької діяльності – платниками єдиного по-
датку, та продовжувати виконувати на підприємстві ті
ж самі обов’язки, але при цьому сплачувати лише
єдиний податок. Отже, відбувається істотна мініміза-
ція сплати податкових зобов’язань. Також існують і
проблеми з правом найму у суб’єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб.

Неможливо домогтися успіху, якщо регуляторні
заходи не є адекватними стану та внутрішнім особ-
ливостям самого об’єкта регулювання. Лише в разі
адекватності й максимальному стимулятивному
характеру податкове регулювання стане органічною
й невід’ємною складовою частиною загальної дер-
жавної політики розвитку підприємницької діяльності
фізичних осіб, критеріями ефективності якої є зрос-
тання загальної кількості працівників та зайнятих у
сфері  підприємницької діяльності. На наш погляд,
незважаючи на всі недоліки, введення спрощеної
системи оподаткування – це дійсно ефективний спосіб
зниження податкового тягаря в сучасній фіскальній
атмосфері, це один з дієвих засобів детінізації сфери
підприємницької діяльності фізичних осіб, важлива
складова державної підприємницької діяльності фізич-
них осіб.

Важливим принципом побудови податкових сис-
тем є недопущення податкової дискримінації [5]. Фор-
мою її вияву є індивідуальний підхід при наданні подат-
кових пільг, тобто перевагами від зниження податково-
го тиску користуються не всі платники як суб’єкти опо-
даткування, а окремі їх категорії. Як показує вітчизня-
ний податковий досвід – це передумови для порушен-
ня цінових пропорцій, структури споживання та нагро-
мадження, переміщення капіталу в тіньовий сектор еко-
номіки. З огляду на це доцільно впорядкувати право-
вий режим пільгового оподаткування, оптимізувати
структуру податкових пільг на основі їхньої економіч-
ної ефективності та соціальної значимості для суспіль-
ства, ліквідувати пільгові важелі для індивідуальних
платників і окремих секторів господарювання.

Висновки. У статті визначено напрями форму-
вання збалансованої податкової політики; до основ-
них принципів побудови цивілізованої податкової
системи належить доступність і відкритість інформації
про нарахування й сплати податкових платежів, а
також відомостей про використання коштів платників
податків. Практичне застосування цього принципу
означає, що податковий орган зобов’язаний надати
будь-яку інформацію з питань регламентування
податкової сфери кожній особі, що звернулася по неї.
Відкритість і доступність інформації може обмежу-

ватися лише галуззю правил щодо контролю за
справлянням податків.

Введення спрощених систем оподаткування
можна розцінювати як початок введення нових про-
гресивних елементів у податкову політику нашої дер-
жави відносно підприємницької діяльності фізичних
осіб, вдалого передусім для законодавчого переходу
на сучасні цивілізовані схеми оподаткування. Ми поді-
ляємо погляд представників уряду, які на підставі
аналізу практики застосування єдиного податку за
останні роки, вважають за необхідне зберегти систему
спрощеного оподаткування [3].

На нашу думку слід переглянути основні показ-
ники, за якими суб’єкти підприємницької діяльності
набувають можливості скористатися єдиним податком,
а саме: кількість працюючих та обсяг виторгу за
календарний рік (у бік їх зменшення) – з метою недо-
пущення використання спрощеної системи оподатку-
вання представниками середнього та великого бізнесу
для ухилення їх від сплати обов’язкових платежів.

З метою вдосконалення податкової політики, її
впливу на розвиток суб’єктів підприємницької діяль-
ності необхідно розробити та реалізувати низку еко-
номічних, правових та організаційних заходів, зокрема:

удосконалити податкові методи стимулюван-
ня інвестиційної активності підприємств у виробничій
і науково-технічній сферах, ліквідувати податкові
пільги, які не мають соціального та інноваційного ха-
рактеру, особливо в галузі непрямого оподаткування;

заборонити реструктуризацію, надання від-
строчок, розстрочок та списання заборгованості
суб’єктів господарювання за податками, зборами (обо-
в’язковими платежами);

удосконалити спрощену систему оподатку-
вання, обліку та звітності для суб’єктів  підприємни-
цької діяльності, законодавчо закріпити у Податково-
му кодексі або у спеціальному законі щодо оподатку-
вання фізичних осіб – суб’єктів  підприємницької діяль-
ності, унеможливити її використання суб’єктами
середнього та великого підприємництва;

удосконалити підходи щодо обчислення подат-
кової амортизації, проводити стимулюючу амортизац-
ійну політику;

здійснити нормативно-правову, інформаційну
та гарантійну підтримку масового розвитку фінансово-
кредитних та гарантійних установ, які створюються за
принципом самоорганізації;

обмежити втручання держави щодо організації
та ведення підприємницької діяльності та запобігти
створенню штучних інституційних обмежень для її
здійснення;

створити прозорі, прості та зрозумілі проце-
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дури ведення підприємницької діяльності задля зни-
ження реального рівня витрат, пов’язаних із започат-
куванням та веденням власної справи;

удосконалити систему реєстрації за принци-
пом „єдиного вікна” загалом для новостворених
суб’єктів підприємництва;

запровадити заходи, які протидіяли б проявам
ненормативного регулювання підприємницької діяль-
ності з боку державних службовців.

Законодавче закріплення та практична реалізація
окреслених принципів функціонування податкової си-
стеми дають потрібний ефект за умови комплексного
реформування всіх сегментів ринкової економіки як
чинника забезпечення загальнополітичної та соціально-
економічної рівноваги в державі, активізації проведен-
ня інституційних, структурних, правових реформ.
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У статті досліджено і визначено головні вимоги
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до податкової політики в галузі підприємницької діяль-
ності фізичних осіб, як до складової частини держав-
ної політики сприяння розвитку бізнесу в Україні.
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Во многих странах Восточной Европы внедре-
ние накопительной системы пенсионного обеспечения
рассматривается как основное направление реформи-
рования пенсионной системы и решения проблемы
обеспечения прожиточного мимимума лиц пенсион-
ного возраста. Внедрение накопительной системы пен-
сионного обеспечения предполагает образование и
постоянный рост активов пенсионных фондов, кото-
рые, в свою очередь, требуют инвестирования в раз-
личные финансовые инструменты. От качества инве-
стиционного портфеля пенсионных фондов зависит
будущее благосостояние лиц пенсионного возраста.
Пенсионные средста накапливаются в течение несколь-
ких десятилетий, вкладываються в активы и по дости-
жению пенсионного возраста становятся источником
финансирования пенсий. Кроме того, недостаточное
количество пенсионных средст может стать причиной
дополнительного бремени для государственного бю-
джета. В случае если накопительные пенсионны сред-
ства не будут обеспечивать прожиточный минимум лиц
пенсионное обеспечение, государство вынуждено
будет нести расходы по их пенсионному обеспечению.
Последнее означает повышение налогов или увеличе-
ние бюджетного дефицита в будущем. Инвестирова-
ние пенсионных активов связана с большими риска-
ми. В связи с этим, при внедрении накопительной пен-
сионной системы в странах Восточной Европы необ-
ходимо тщательно изучить структуру активов пенси-
онных фондов, а также структуру рынка ценных
бумаг в странах с развитым рынком и пенсионной
системой.

Структура активов пенсионных фондов в стра-
нах Организации экономического сотрудничества и
развития (OECD) представлена на рис.1 [1; 5; 6].

Как видно из рис.1. почти во всех странах Орга-
низации экономического сотрудничества и развития в
структуре активов пенсионных фондов преобладают
инструменты рынка ценных бумаг – акции и долго-
вые ценные бумаги. Акции в основном преобладают
в струкруре активов пенсионных фондов в странах
анло-американской модели – Австралия, США, Вели-
кобритания. В остальных странах в структуре активов
пенсионных фондов в основном преобладают долго-
вые ценные бумаги. Денешные средства и банковские
депозиты преобладают только в Люксембурге и Корее.

Соотношение величины пенсионных активов,

капитализации рынка акций, задолженностей по дол-
говым ценным бумагам и ВВП в отдельных странах с
развитым рыном представлено на рис. 2. – 7.

Соотношение величины пенсионных активов,
капитализации рынка акций, задолженностей по дол-
говым ценным бумагам и ВВП в США представлено
на рис. 2 [2; 3; 4; 7].

Как видно из рис.2., в США в течение послед-
него десятилетия соотношение величины пенсионных
активов и ВВП было в основном в пределах 70 – 75%.
Определенное снижение было зафиксировано в тече-
ние последнего мирового экономического кризиса,
однако в последствии этот показатель снова повысил-
ся. Из графика видно, что, в целом, величина пенси-
онных активов в США изменяется пропорционально
изменению величины валового внутреннего продукта.

Соотношение величины пенсионных активов,
капитализации рынка акций, задолженностей по дол-
говым ценным бумагам и ВВП в Великобритании пред-
ставлено на рис. 3 [2; 3; 4; 7].

Из рис. 3. видно, что, в Великобритании показа-
тель соотношения величины пенсионных активов и
ВВП за последнее десятилетие имел более изменчи-
вый характер. Снижение показателя во время миро-
вого экономического кризиса было более ощутимым,
однако последовавший рост был тоже более значи-
мым, чем в США. В 2010 г. в Великобритании пенси-
онные активы составляли около 90% валового вну-
треннего продукта.

Из рис. 2. и 3. видно, что в США величина пен-
сионных фондов почти всегда превышала величину
задолженностей по государственным ценным бума-
гам. В Великобритании величина пенсионных фондов
еще в большей степени превышала величину задол-
женностей по государственным ценным бумагам. Из
этих показателей следует, что в странах с формирую-
щимися рынками в случае роста активов пенсионных
фондов не будет достаточного количества государ-
ственных ценных бумаг для инвестирования средств
пенсионных фондов.

Проводя параллели с США и Великобританией и
учитывая, что, в оличие от этих стран, в Республике
Армения, как и во многих странах Восточной Европы,
планируется внедрение не только добровольной нако-
пительной системы пенсионного обеспечения, но так-
же – обязательной накопительной системы пенсион-
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ного обеспечения, не трудно заметить, что вслучае
увеличения активов пенсионных фондов в этих стра-
нах объем государственных ценных бумаг не будет
удовлетворять инвестиционным потребностям. Из
рис. 2. и 3. видно, что в США и в Великобритании
капитализация рынка акций и величина задолженнос-
тей по негосударственным долговым ценным бума-
гам постоянно превышали величину пенсионных ак-
тивов. Следовательно, параллельно увеличению ак-
тивов пенсионных фондов необходимо стимулировать
процесс эмиссии акций и негосударственных долго-
вых ценных бумаг, тем самым создавая инвестицион-
ные возможности для пенсионных фондов.

Соотношение величины пенсионных активов,
капитализации рынка акций, задолженностей по долго-
вым ценным бумагам и ВВП в Германии представле-
но на рис. 2. [2; 3; 4; 7].

Как видно из рис. 4., в Германии величина за-
долженностей по негосударственным ценным бума-
гам в значительной степени превышает как капитали-
зацию рынка акций, так и величину задолженностей
по государственным ценным бумагам. Почти схожая
ситуация во Франции.

Соотношение величины пенсионных активов,
капитализации рынка акций, задолженностей по дол-
говым ценным бумагам и ВВП во Франции представ-
лено на рис. 2. [2; 3; 4; 7].

Как видно из рис. 5., во Франции, как и в Гер-
мании, величина задолженностей по негосударствен-
ным ценным бумагам в значительной степени превы-
шает как капитализацию рынка акций, так и величину
задолженностей по государственным ценным бумагам.

Однако, если в США и в Великобритании вели-
чина задолженностей по негосударственным долго-

А. М. Багдасарян

Рис. 1. Структура активов пенсионных фондов в странах Организации экономического сотрудничества
и развития (OECD)
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вым ценным бумагам составляло около 150% вало-
вого внутреннего продукта, капитализация рынка
акций в США – около 120%, в Великобритании –
160%, то в Германии эти показатели составляли, со-
ответственно, около 100% и 40%, а во Франции – 140%
и 70%. Такая ситуация в основном обусловлена осо-
бенностями англо-американской и континентально-
европейской моделей регулирования рынка ценных

бумаг. Из рис. 4. и 5. видно также, что и в Германии,
и во Франции показатель соотношения величины пен-
сионных активов и валового внутреннего продукта
близок к нулю. Низкий уровень пенсионным активов
в этих странах не присутствием рынка ценных бумаг
континентально-европейской модели, а особенностя-
ми пенсионных систем в этих странах и меньшей
ролью накопительной компоненты.

А. М. Багдасарян

  Рис. 2. Соотношение величины пенсионных активов, капитализации рынка акций, задолженностей
по долговым ценным бумагам и ВВП в США, 2001 – 2010 гг.

Рис. 3. Соотношение величины пенсионных активов, капитализации рынка акций, задолженностей
по долговым ценным бумагам и ВВП в Великобритании, 2001 – 2010гг.
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Рис. 4. Соотношение величины пенсионных активов, капитализации рынка акций,
задолженностей по долговым ценным бумагам и ВВП в Германии, 2001 – 2010гг.

    Рис. 5. Соотношение величины пенсионных активов, капитализации рынка акций,
задолженностей по долговым ценным бумагам и ВВП во Франции, 2001 – 2010гг.

С точки зрения развития рынка ценных бумаг и
осуществления пенсионной реформы в Республике
Армения и в ряде стран Восточной Европы, важным
является изучение опыта Швеции и Финляндии.

Соотношение величины пенсионных активов,
капитализации рынка акций, задолженностей по долго-
вым ценным бумагам и ВВП в Швеции и Финляндии
представлено на рис. 6. и 7. [2; 3; 4; 7].

Как видно из рис.6. и 7., в течение последнего
десятилетия в Финляндии соотношение величины пен-

сионных активов и валового внутреннего продукта
почти стабильно росло, в 2010 г. превысыв 80%.
Определенное снижение было зарегистрировано во
время мирового экономического кризиса, однако
впоследствии этот показатель в 2009 г. уже превосхо-
дил показатель 2007 г. Ситуация полностью иная в Шве-
ции. Здесь соотношение величины пенсионных акти-
вов и валового внутреннего продукта не превосходит
10%. Такой низкий уровень обусловлен особеннос-
тями пенсионной системы Швеции, в частноси – пре-
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       Рис. 6. Соотношение величины пенсионных активов, капитализации рынка акций,
задолженностей по долговым ценным бумагам и ВВП в Швеции, 2001 – 2010гг.

       Рис. 7. Соотношение величины пенсионных активов, капитализации рынка акций,
задолженностей по долговым ценным бумагам и ВВП в Финляндии, 2001 – 2010гг.

валирующей ролью условно-накопительной компонен-
ты пенсионного обеспечения, которая, с точки зрения
исследования рынка ценных бумаг, является ненако-
пительной компонентой.

Из рис.7. видно, что в Финляндии соотношение
между величиной задолженностей по государствен-
ным ценным бумагам и валовым внутренним продук-
том в течение последнего десятилетия стабильно сни-
жалось. В результате снижения данного показателя и
стабильного увеличения соотношения величины пен-

сионных активов и валового внутреннего продукта,
начиная с 2005 г. величина пенсионных активов начи-
нат превышать величину задолженностей по государ-
ственным ценным бумагам. Из графика видно также,
что в 2008 г. в Финляндии величина пенсионных акти-
вов достигает величины капитализации рынка акций
и в 2008 – 2010 гг. начинает меняться почти равными
с ней темпами. Кроме того, в Финляндии величина
пенсионных активов во всем исследуемом промежутке
времени превосходила также величину задолженно-

А. М. Багдасарян
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стей по негосударственным долговым ценным бума-
гам, а в 2010 г. – почти достигает общей величины
задолженностей по долговым ценным бумагам (как
государственным, так и негосударственным).

Таким образом, проведенные исследования по-
казывают, что в странах с Восточной Европы что вслу-
чае успешного внедрения накопительной системы
пенсионного обеспечения и увеличения активов пен-
сионных фондов объем государственных ценных
бумаг в этих странах не будет удовлетворять инвести-
ционным потребностям. Следовательно, параллельно
увеличению активов пенсионных фондов необходимо
стимулировать процесс эмиссии акций и негосудар-
ственных долговых ценных бумаг, тем самым созда-
вая инвестиционные возможности для пенсионных
фондов.
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Багдасарян А. М. Проблеми інвестування пен-
сійних активів і розвитку ринку цінних паперів

Статтю присвячено проблемам інвестування пен-
сійних активів і розвитку ринку цінних паперів. У
статті проведено структурний аналіз активів пенсій-
них фондів в країнах з розвиненим ринком, також
порівняльний аналіз основних показників розвитку
накопичувальної пенсійної системи, ринку акцій, дер-

жавних і недержавних цінних паперів. Запропонова-
но підходи для впровадження досвіду країн з розви-
неним ринком і розвиненою накопичувальною пен-
сійною системою в країнах Східної Європи і, зокре-
ма, в Республіці Вірменія.

Ключові слова: ринок цінних паперів, пенсійна
система, пенсійні активи

Багдасарян А. М. Проблемы инвестирования
пенсионных активов и развития рынка ценных
бумаг

Статья посвящена проблемам инвестирования
пенсионных активов и развития рынка ценных бумаг.
В статье проведен структурный анализ активов пен-
сионных фондов в странах с развитым рынком, также
сравнительный анализ основных показателей разви-
тия накопительной пенсионной системы, рынка акций,
государственных и негосударственных ценных бумаг.
Предложены подходы для внедрения опыта стран с
развитым рынком и развитой накопительной пенсион-
ной системой в странах Восточной Европы и, в част-
ности, в Республике Армения.

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, пенсион-
ная система, пенсионные активы

Baghdasaryan A. M. Problems of investment of
pension assets and development of the securities
market

The article deals with the problems of investing
pension assets and the securities market development.
In the article the structural analysis of the assets of pension
funds in developed markets, and comparative analysis of
the key indicators of funded pension system, the stock
market, government and corporate debt securities
markets are done. The approaches for the implementation
of the experiences of countries with developed market
and developed funded pension system into Eastern
European countries and, in particular, in the Republic of
Armenia are proposed.

Key words: securities market, pension system,
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АКРЕДИТИВНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ ЯК ГАРАНТІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ
У сучасному ринковому середовищі постійно

відбувається пошук нових способів взаєморозра-
хунків, які пожвавлюють рух грошових потоків без
підвищення ризиків неплатежів. Сьогодні вітчизняні
науковці пропонують достатній обсяг теоретичного ма-
теріалу щодо форм та інструментів платежів. До них
належать праці С. Бровкова, А. Мороза, М. Пуховкі-
ної, JI. Руденко, М. Савлука, А. Савченка, В. Ющен-
ка, С. Цокола [7, 2, 3]. Вони містять огляд найпоши-
реніших різновидів платіжних інструментів. Це век-
селі, чеки, банківські тратти, поштові перекази,
платіжні доручення, пластикові картки, електронні
гаманці тощо.

Практичного вирішення вимагає пошук нових
форм розрахункових відносин, здатних забезпечити
здійснення платежів з наданням високої гарантії вико-
нання зобов’язань за угодами комерційних партнерів.

Найважливішими чинниками, що зумовлюють
вибір платіжного інструменту суб’єктами господарю-
вання, є: характеристика товару та попит на нього;
характер стосунків між платником і одержувачем (пря-
мий чи опосередкований); характер систематичності
платежів (постійні чи одноразові); вартість викорис-
тання певного виду платіжного інструменту; сума пла-
тежу; обмеження, зумовлені нормативами чи законо-
давством. Усі платіжні інструменти поділяються на
дебетові та кредитові. В основі такого розподілу ле-
жить ознака руху платіжного інструменту й самого
платежу. Вони можуть рухатися паралельно й назустріч
один одному. Безготівкові перекази здійснюються
через рахунки емітентів у вигляді бухгалтерських за-
писів. Покупець товару чи послуги (платник) зазвичай
доручає своєму посереднику (банку) перерахувати
кошти на рахунок покупця (одержувача).

У згаданих вище публікаціях [7, 2, 3] розгляну-
то різні форми безготівкових розрахунків, які іноді є
започаткуванням у вирішенні проблеми недоскона-
лості кредитної політики підприємства, а порядок ви-
користання векселів методично висвітлений в роботі
С. Шаповалової [15]. Порівняльна характеристика без-
готівкових документів, їх сутність та особливості за-
стосування наведена в таблиці 1 [10].

Одним з ефективних інструментів платежу є

акредитив. Застосування акредитивної форми не є
зовсім новим у практиці розрахункових операцій. На
сьогоднішній день його використовують, коли мають
на меті вийти на нові ринки із забезпеченням захисту
своїх інтересів. Але питання, пов’язані з акредитив-
ною формою розрахунків, здебільшого висвітлюють
ті сторони акредитиву, які методично у більшості інфор-
мують банки [13].

Акредитивні форми розрахунків в максимально-
му ступені гарантують і забезпечують своєчасне отри-
мання експортної виручки, тобто більшою мірою відпо-
відають інтересам експортерів. Документарний акре-
дитив є не тільки методом платежу, а й методом отри-
мання в банку короткострокового фінансування.

Банк може погодитися врахувати або купити
перевідний вексель, який є невід’ємною частиною
акредитива, а отже, експортер негайно отримує суму,
призначену для нього, за мінусом облікового відсот-
ка й комісійних, замість очікування кінця кредитного
періоду, дозволеного покупцю. Покупець же може
отримати тимчасовий кредит до того, як йому необхідно
буде заплатити за товар. При використанні акредитива
з відстроченим платежем (без тратт) банк бенефіціара
може отримати відшкодування з дисконтом від вико-
нуючого банку за відстроченим платежем виходячи з
терміну відстрочки, суми і договірної ставки відсот-
ка. Метод отримання фінансів включений в умови
самого акредитива. Ліквідні кошти експортер отри-
мує незабаром після відвантаження товару – після
підготовки ним відповідного пакета документів. Таким
чином, постачальник не дуже сильно залежить від
бажань чи здібностей імпортера здійснювати платіж.

Застосування акредитивної форми розрахунків в
міжнародній практиці регулюється Уніфікованими пра-
вилами і звичаями для документарних акредитивів
(Uniform Customsand Practice for Documentary
Credits), розробленими МТП. З 1 липня 2007 вступи-
ли в дію UCP № 600 в редакції 2007 р. (далі - UCP
№ 600) [12].

Перші уніфіковані правила (UCP) були прийняті
на Венському конгресі МТП в 1933 р., а потім кілька
разів переглядалися (в 1951, 1962, 1974, 1993 і
2007 рр.). UCP – результат приватної кодифікації, що
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз безготівкових платіжних інструментів

Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко

Платіжний 
інструмент Сутність Особливості застосування 

1 2 3 

Платіжне 
доручення 

розрахунковий документ, що 
містить письмове доручення 
платника обслуговуючому 
банку про списання зі свого 
рахунку зазначеної суми 
коштів та її перерахування на 
рахунок отримувача. 

Платник може давати доручення про списання коштів зі свого 
рахунку на паперових бланках розрахункових документів,  
а також у вигляді електронного розрахункового документа. 
Платник до настання дати валютування може відкликати 
кошти, які до зарахування на рахунок отримувача 
обліковуються в банку, що обслуговує отримувача.  
Це, на нашу думку, дає місце для додаткових махінацій  
зі сторони покупця. Такий платіжний інструмент не гарантує 
оплату дебіторської заборгованості. 

Платіжна 
вимога- 
доручення 

розрахунковий документ, який 
складається з двох частин: 
– верхньої – вимоги отримувача 
безпосередньо до платника про 
сплату визначеної суми коштів; 
– нижньої - доручення 
платника банку про списання 
зі свого рахунку визначеної 
ним суми коштів та 
перерахування її на рахунок 
отримувача. 

Можуть застосовуватися в розрахунках усіма учасниками 
безготівкових розрахунків. 
Платіжна вимога-доручення повертається без виконання,  
якщо сума, що зазначена платником, перевищує суму,  
що є на його рахунку. 

Платіжна 
вимога 

розрахунковий документ,  
що містить вимогу стягувача 
або в разі договірного 
списання отримувача  
до банку, що обслуговує 
платника, здійснити  
без погодження з платником 
переказ визначеної суми 
коштів з рахунку платника  
на рахунок отримувача. 

Застосовуються при розрахунках за поставлені товари, 
виконані роботи, надані послуги. Розрахунки можуть 
здійснюватися з попереднім акцептом та без акцепту. 
Своєчасне подання платіжної вимоги не гарантує погашення 
дебіторської заборгованості, так як на рахунку платника 
можуть бути відсутніми грошові кошти. Така форма 
розрахунків направлена на захист інтересів покупця (стосовно 
перевірки якості та кількості вантажу та його відповідності 
умовам договору, існує можливість відмовитись від оплати  
за суттєвими причинами) 

Роз 
рахунковий 
чек 

Розрахунковий документ, що 
містить нічим не обумовлене 
письмове розпорядження 
власника рахунку (чекодавця) 
банку-емітенту, у якому 
відкрито його рахунок, про 
сплату чекодержателю 
зазначеної в чеку суми коштів 

Використовуються в безготівкових розрахунках підприємств 
та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків готівкою  
за отримані товари (виконані роботи, надані послуги).  
Для гарантованої оплати чеків чекодавець бронює кошти  
на окремому аналітичному рахунку „Розрахунки чеками” 
відповідних балансових рахунків у банку-емітенті,  
що є запорукою сплати коштів. Чекова книжка може 
видаватися для розрахунків з будь-яким конкретним 
постачальником або з різними постачальниками. 

Акредитив 

договір, що містить 
зобов'язання банку-емітента, 
за яким цей банк за 
дорученням клієнта (заявника 
акредитива) або від свого 
імені проти документів, які 
відповідають умовам 
акредитива, зобов'язаний 
виконати платіж на користь 
бенефіціара або доручає 
іншому (виконуючому) банку 
здійснити цей платіж 

Розрахунки за допомогою акредитиву покликані наблизити 
момент відвантаження та платежу. Є зручним з погляду 
постачальника (у разі відкриття покритого безвідкличного 
акредитиву є гарантія оплати товарів, робіт, послуг). Для 
покупця позитивним моментом є те, що після відвантаження 
продукції (виконання робіт, надання послуг) бенефіціар подає 
виконуючому банку потрібні документи, що передбачені 
умовами акредитива, які той в свою чергу ретельно перевіряє 
щодо дотримання всіх умов акредитива і в разі порушення 
хоча б однієї з умов не проводить виплати. Це слугує 
запорукою отримання для покупця товарів, робіт, послуг 
якості та кількості, що обумовлена договором. Строковість 
акредитиву також є важливим регулюючим  
та дисциплінуючим елементом, що забезпечує своєчасне 
отримання товарів, виконання робіт, надання послуг,  
адже у випадку прострочки подання необхідних документів 
акредитив не оплачується. 
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проводиться МТП, тому їх перегляд і приєднання до
них здійснюються без особливих формальностей. При-
єднуються до UCP не країни (держави), а банки або
банківські асоціації, які в письмових повідомленнях
МТП підтверджують, що будуть використовувати
в акредитивній практиці UCP, які приблизно кожні
десять років переглядаються. Це не традиція, а скорі-
ше, необхідність, продиктована швидким розвитком
науково-технічного прогресу (нових технологій та
засобів зв’язку), появою нововведень в міжнародних
перевезеннях тощо, що тягне за собою суттєві зміни в
міжнародній торгівлі і відповідно впливає на банків-
ську практику міжнародних розрахунків.

UCP застосовуються до всіх документарних
акредитивів, включаючи резервні акредитиви тією мірою,
якою UCP можуть бути до них застосовані (ст. 1 UCP
№ 600). UCP обов’язкові для всіх зацікавлених сторін
при відсутності прямо вираженої угоди про інше.

UCP визначають:
• поняття та види акредитивів;
• способи і порядок виконання і передачі акреди-

тивів;
• зобов’язання та відповідальність банків;
• вимоги до документів по акредитиву, що пода-

ються і порядок їх подання;
• інші питання, що виникають у практиці розра-

хунків за акредитивами;
• тлумачення різних термінів.
У кожен документарний акредитив включається

застереження про те, що він підпорядкований UCP. У
розрахунках застосовуються в основному два види
акредитивів:

1) документарні (товарні) акредитиви, виплата з
яких зумовлена наданням комерційних документів;

2) грошові (чисті) акредитиви, виплата з яких не
обумовлена наданням комерційних документів.

У зовнішній торгівлі використовуються в основ-
ному документарні акредитиви.

В Україні загальні принципи здійснення безготів-
кових розрахунків у формі акредитива регулюються
Інструкцією Національного банку України № 22 „Про
безготівкові розрахунки в Україні у національній ва-
люті” [5].

Документарний (і резервний – Standby) акреди-
тив, в подальшому іменований „акредитив”, означає
будь-яку угоду, як би воно не було названо чи позна-
чено, в силу якого банк (банк-емітент), діючи на про-
хання і на підставі інструкцій клієнта (наказодавця
акредитива) або від його імені:

• повинен здійснити платіж третій особі або його
наказу (беніфіціару) або оплатити чи акцептувати
переказні векселі (тратти), виставлені бенефіціаром,
або дає повноваження іншому банку здійснити

такий платіж, оплатити і акцептувати переказні
векселі (тратти);

• дає повноваження негоціювати (купити або вра-
хувати) іншому банку проти передбачених документів,
якщо дотримані всі умови акредитива. Для цілей ІСР
відділення такого банку в інших країнах будуть вва-
жатися іншим банком (ст. 2 ІСР № 600).

Розрахунки у формі документарних акредитивів
більш характерні для угод, що передбачають платіж
проти подання експортером документів (готівковий
платіж) або надання покупцеві короткострокового
(до 1 року) комерційного кредиту. Використання
акредитива для оплати повної вартості товару при
розрахунках в рахунок середньострокового, а тим
більше довгострокового комерційного кредиту зустрі-
чається вкрай рідко – тільки в торгівлі товарами ви-
значених груп. При наданні покупцю кредиту на до-
статньо тривалий термін акредитив може використо-
вуватися в поєднанні з іншими формами розрахунків
і покриває ту частину вартості товару, яка оплачує-
ться проти подання банку комерційних документів,
тобто готівкою. При розрахунках по комерційному
кредиту можна також відкривати акредитиви на акцепт
термінових тратт (перевідних векселів) бенефіціара
(експортера), виставлених на банк, який виконує
акредитив, або на імпортера. В цьому випадку вико-
нуючій банк здійснює акцепт (або акцепт і оплату)
тратт. З допомогою акцепту банк виконує свої зобов’я-
зання по акредитиву. Надалі сторони вступають у пра-
вовідносини, регульовані нормами вексельного права
(що також зручно експортеру, оскільки вексельне
законодавство в багатьох країнах уніфіковано).

Говорячи про природу взаємин між договорами
купівлі-продажу і акредитивами, зазначимо, що
акредитив представляє собою угоду, відокремлену від
договору купівлі-продажу (контракту) або іншого дого-
вору, на якому він може бути заснований, і банки жод-
ною мірою не пов’язані і не зобов’язані займатися таки-
ми договорами, навіть якщо в акредитиві є яка-небудь
посилання на такий договір. Аналогічно клієнт в резуль-
таті своїх взаємовідношень між банком-емітентом або
бенефіціаром не може пред’явити претензію за зобов’я-
заннями банку здійснити платіж, оплатити чи акцептува-
ти переказний вексель (тратту) або негоціювати і (або)
виконати будь-які інші зобов’язання по акредитиву.
Бенефіціар по акредитиву в жодному разі не може ско-
ристатися для своєї вигоди договірними відносинами між
банками або між наказодавцем акредитива і банком-
емітентом. За операціями з акредитивами зацікавлені
сторони мають справу тільки з документами, але не з
товарами, послугами та (або) іншими видами виконання
зобов’язання, до яких можуть відноситися документи.

Акредитиви виставляються банками на підставі
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доручення або заяви імпортера (наказодавця по акре-
дитиву), яке фактично повторює всі умови розділу
контракту, що стосується порядку платежів.

Контракти зумовлюють, зокрема, таке:
• найменування банку, в якому буде відкрито

акредитив (перевага віддається банкам, які є корес-
пондентами уповноваженого банку);

• вид акредитива;
• найменування авізуючого та виконуючого банків;
• умови виконання платежу (за пред’явленням,

платіж з розстрочкою, шляхом акцепту або негоціації і т.д.);
• перелік документів, проти яких має здійснюва-

тися платіж;
• терміни дії акредитива;
• порядок справляння банківської комісії;
• терміни відвантаження і пр.
Схема дій контрагентів по документарному акре-

дитиву показана на рис. 1.
Після укладення контракту та визначення основ-

них платіжних інструкцій, в яких прямо вказаний
метод платежу за допомогою документарного акре-
дитиву між контрагентами, експортер готує товар до
відвантаження, про що сповіщає (наприклад, по телек-
су чи факсу – залежно від домовленості між сторона-
ми) імпортера (2). Отримавши таке повідомлення,
покупець направляє своєму банку доручення (заяву)
на відкриття акредитива (3), в якому вказує всі не-
обхідні його умови.

Імпортер, який дає доручення на відкриття акре-
дитива, називається наказодавцем (Applicant).

Банк-емітент, тобто банк, що відкриває акреди-
тив, діє на підставі інструкцій наказодавця.

Експортер – бенефіціар (Beneficiary), оскільки це
йому вигідно (Не Benefits).

Якщо між сторонами за контрактом існує спеці-
альна домовленість, імпортер може дати доручення на
відкриття акредитива через певний час від дати укла-
дення контракту. Банк-емітент шляхом оформлення

 ПРИКАЗОДАВЕЦЬ 
(імпортер) 

БЕНІФІЦІАР 
(експортер) 

БАНК–ІМПОРТЕРА 
(виконуючий банк) 

БАНК – ЕКСПОРТЕРА 
(авізуючий, виконуючий, 
підтверджуючий банк) 

Пункт призначення Пункт відвантаження 

Перевізник 

1 

2 

4 

5 3 
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7 

9 

10 

11 
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акредитива гарантує платіж бенефіціару за умови, що
він буде дотримуватися деяких терміни і умови.

Після відкриття акредитива, в якому банк-емітент
зазвичай вказує, яким чином будуть зараховуватися
кошти, він направляється експортеру, на користь
якого відкритий; банк-емітент направляє акредитив
бенефіціару, як правило, через банк, що обслуговує
останнього (4), у завдання якого входить авізування
(повідомлення) акредитива експортерові. Такий банк
називається авізуючим банком.

Отриманий від емітента акредитив може бути
авізований через авізуючий банк без зобов’язань з
його боку. Однак, приймаючи рішення виступати аві-
зуючим банком за акредитивом, він повинен з розум-
ною ретельністю по зовнішніми ознаками перевірити
справжність акредитива, який він авізує. Він не бере
на себе ніяких зобов’язань по гарантії платежу екс-
портеру. Умови гарантії надходять від авізуючого
банку в формі його акредитива.

У авізуючого банку (в країні експортера) банк-
емітент може попросити дати підтвердження цьому
акредитиву, тобто додати власну умовну гарантію
платежу до гарантії, уже наданої банком-емітентом.
Авізуючий банк, що підтверджує цей акредитив, на-
зивають підтверджуючим банком (авізуючим / підтвер-
джуючим банком). Таким чином, підтверджений
акредитив містить умовні гарантії двох банків, один з
яких зазвичай знаходиться в країні експортера (підтвер-
джуючий банк), а інший – в країні покупця (банк-емі-
тент). Далі акредитив підлягає передачі бенефіціару (5).
авізуючий банк також отримує примірник акредитив-
ного листа (телекса), оскільки він звичайно здійснює
прийом від бенефіціара документів по акредитиву, їх
перевірку і відсилання банку-емітенту, а в ряді випадків
призначається емітентом у якості виконуючого акре-
дитив банку, тобто уповноважується на платіж, него-
ціацію (покупку) або акцепт тратт експортера.

Отримавши акредитив, бенефіціар перевіряє його

Рис. 1. Дії контрагентів за документарним акредитивом
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на предмет відповідності умовам контракту. У разі
виявлення невідповідності бенефіціар може сповісти-
ти свій банк про умовне прийняття акредитива (або
навіть про його неприйняття) і вимагати у наказодавця
внести необхідні зміни в його умови. Якщо ж бене-
фіціар згоден з умовами відкритого на його користь
акредитива, він у встановлені терміни здійснює відван-
таження товару (6) і, отримавши транспортні документи
від перевізника (7), подає їх разом з іншими необхід-
ними акредитивом документами (рахунками, специ-
фікаціями, сертифікатами, при необхідності страхови-
ми документами, траттами і т.д.) у свій банк. Банк екс-
портера перевіряє всі документи з розумною старан-
ністю, щоб упевнитися, що за зовнішніми ознаками
вони відповідають умовам акредитива. У документар-
ному акредитиві можна вимагати від експортера по-
дання разом з іншими документами переказного век-
селя, виписаного ним у формі векселя на пред’явни-
ка або на термін (тобто термінового векселя або век-
селя з узансом (Usance (фр.) – сформовані в міжна-
родній торгівлі і вексельному обігу звичаї, загально-
визнані правила і ділові звичаї, торговий звичай,
умови які іноді включаються в текст договору.)) на
банк-емітент, покупця, інший банк, зазначений в цьому
акредитиві. Документи, які за зовнішніми ознаками
суперечать один одному, розглядаються як не відпо-
відають умовам акредитива.

Експортер може побажати, щоб в акредитиві
передбачалося оформлення векселя (векселів), ви-
ставленого на банк, а не на покупця (наказодавця
акредитива), оскільки:

• це дає йому більше впевненості в забезпеченні
остаточного розрахунку;

• якщо експортер захоче врахувати вексель після
того, як він був акцептований, щоб отримати негайне
фінансування, банківський вексель отримає кращу
облікову ставку, ніж торговий вексель. (Можливість
отримання векселів, виписаних на банк-емітент або на
інший названий банк, є важливою особливістю акреди-
тива, про яку не слід забувати. В цьому випадку екс-
портер має більшу впевненість в отриманні платежу.)

Після перевірки документів банк експортера
відсилає (9) їх (і тратти, якщо умовами акредитива
передбачено їх подання) банку-емітенту для оплати,
акцепту або негоціації, вказуючи у своєму супровід-
ному листі, як повинна бути зарахована виручка.

Отримавши документи, емітент перевіряє їх, після
чого переказує суму платежу банку експортера (10),
дебетуючи рахунок імпортера (11).

Банк експортера зараховує виручку бенефіціару
(12), імпортер ж, отримавши від банку-емітента доку-
менти (13), вступає в права володіння товарами.

Банк-емітент може сам виконувати акредитив або

уповноважити банк експортера (або будь-який інший
банк) на виконання акредитива за допомогою здійснен-
ня платежу бенефіціару, негоціації або акцепту його
тратт (природно, після отримання від бенефіціара до-
кументів та їх ретельної перевірки).

Вартість виставлення акредитива зазвичай бере
на себе покупець, хоча він може вимагати у експорте-
ра, щоб той узяв на себе всі або частину витрат і комісії.
Питання про те, хто які витрати буде оплачувати, зале-
жить від відносної міцності позиції двох сторін у
торгівлі.

Згідно UСР в кожному акредитиві має бути чітко
обумовлений спосіб його виконання шляхом:

• платежу по пред’явленні документів;
• відстроченого платежу;
• акцепту або негоціації.
Акредитив не повинен виставлятися з виконан-

ням допомогою тратти, виставленої на наказодавця.
Найменування виконуючого банку та спосіб виконан-
ня акредитива фіксуються учасниками зовнішньотор-
говельної операції в контракті, на підставі якого вони
визначаються в акредитиві.

При виконанні акредитива не банком-емітентом, а
іншим банком (будь то банк експортера або третій банк,
наприклад той, який підтвердив акредитив) останній
отримує за акредитивом право вимагати від емітента
платежу на відшкодування своїх виплат бенефіціару
максимально швидким способом. Вимога платежу по
акредитиву, зване рамбурсу, може направлятися не
тільки банку-емітенту, але і третьому банку, якщо
емітент уповноважив його на здійснення платежів по
даному акредитиву. У кожному разі банк, на який ви-
ставлено рамбурс по акредитиву, тобто банк, що пред-
ставляє відшкодування за платежі по акредитиву, є рам-
бурсуючим банком. В акредитиві має бути зазначено,
підпорядковується чи отримання відшкодування пра-
вилам МТП (UСР № 600) Для міжнародного рамбур-
сування, чинним на дату виставлення акредитива.

Якщо акредитив відкривається в забезпечення
платежів за контрактом, який передбачає надання по-
купцеві короткотермінового комерційного кредиту,
документи видаються банком-емітентом імпортеру без
списання з нього суми платежу. Для експортера це,
однак, не означає зменшення гарантії платежу, тому
суму документів, представлених по акредитиву з
відстроченим платежем, банк оплатить після настання
терміну. Важливо, щоб документи були представлені
експортером в банк до закінчення терміну дії акреди-
тива і підтверджували виконання всіх його умов; в
цьому випадку зобов’язання банку по оплаті даного
комплекту документів діють до моменту настання
строку платежу (незалежно від того, закінчився до
цього моменту термін дії самого акредитиву чи ні).
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Іншими словами, на рамбурсное повноваження не
поширюється дата закінчення строку акредитива. При
цьому витрати рамбурсуючого банку відносяться на
рахунок банку-емітента, і він не звільняється від будь-
якого зі своїх зобов’язань надати відшкодування, навіть
якщо рамбурсуючий банк не надасть відшкодування
на першу вимогу (См. UСР № 600, ст. 13 (с).) [5].
Розподіл ролей та обов’язків у відносинах по акреди-
тиву представлено в табл. 2.

Акредитивна форма розрахунків, як одна із форм
міжміських безготівкових розрахунків за товари та
послуги, використовується тоді, коли це передбачається
угодою між продавцем і покупцем. Вона є дебетовим
платіжним інструментом. Умови і порядок здійснення
розрахунків за акредитивами передбачаються угодою
між беніфіціаром і замовником акредитиву. Банк-емі-
тент зобов’язаний виконати платіж на користь беніфі-
ціара за умови поставлення товару чи виконання робіт,

Таблиця 2
Ролі та обов’язки контрагентів по акредитиву

або надання послуг платникові. Виконуючий банк
здійснює платіж за тієї самої умови. Необхідність
акредитиву викликана недостатньою довірою між
підприємствами і разом з тим необхідністю все ж таки
підтримувати торговельні відносини. Іноді в пошуках
каналів реалізації трапляються суб’єкти ринку, які
зовсім не знають один одного, але знову ж таки зму-
шені торгувати. Така вимушеність спричиняє до що-
денних ризиків неплатежів. Постає питання, як запев-
нити комерційних контрагентів в тому, що акредитив
це все- таки вдалий механізм взаєморозрахунків.

Деякі українські підприємства і організації вико-
ристовують у своїй діяльності акредитивну форму
розрахунків і при цьому досить вільно орієнтуються у
виборі його видів. Успіх використання акредитива в
основному залежить від вдалого застосування акре-
дитивних схем з боку банків як гаранта доброї репу-
тації при виконанні угод. Водночас розвиток еконо-
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Хто повідомляє Кому повідомляє Содержание сообщения 

Приказодавець Беніфіціару 

- Договір купівлі-продажу; 
- вид акредитива; 
- застосовується умова поставки (Інкотермс); 
- необхідні документи; 
- ким повинні бути видані документи; 
- інші умови акредитива; 
- коли буде відкритий акредитив. 

Приказодавець Банку-емітенту 

- Фінансування для відкриття акредитива; 
- забезпечення; 
- повні і точні інструкції про відкриття акредитива і виставлення змін до нього; 
- згоду з розбіжностями; 
- відповідні документи; 
- платіж; 
- невідповідні документи 

Банк-емітент Банку- 
корреспонденту 

- авізувати акредитив; 
- платити / акцептувати / негоціювати; 
- підтвердити; 
- де виповнюється акредитив; 
- як отримати рамбурсування; 
- як будуть оплачуватися витрати; 
- як посилати документи 

Авізуючий  
негоціюючий 
підтверджуючий 
банк 

Беніфіціару 

- У чому точно полягає (банківська) послуга, що їм надається; 
- куди і яким чином повинні бути представлені документи; 
- підтвердження; 
- підтвердження змін; 
- зміни; 
- розбіжності; 
- виправлення / згоду з розбіжностями; 
- платіж проти гарантії про відшкодування збитків; 
- відправка документів з розбіжностями для платежу; 
- регрес, де це можливо 

Банк, що вимагає 
рамбурсування 
(банк-ремітент) 

Рамбурсуючому 
банку 

- Пізній платіж, витрати, відсоток; 
- звернення до банку-емітенту; 
- платіж, відмова у платежі 
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міки, банківської інфраструктури і підприємництва
зокрема викликає попит на методологічні розроблен-
ня щодо використання акредитивів. Попит виклика-
ють і питання, пов’язані із труднощами у використанні
акредитивів і акредитивних документів з боку еконо-
мічних контрагентів, а це своєю чергою призводить
до невчасної сплати за продукцію, моральних втрат і
неконкурентного споживання благ.

Потрібно, щоб акредитив став гарантією отримання
зароблених продавцями грошей. Формування фінан-
сового менталітету власників і менеджерів підприємств
і як результат правильний вибір ними помірних або
агресивних принципів фінансування активів зумовлює
основу оптимізації грошових потоків їх бізнесу і
забезпечує збалансованість обсягів його додатних і
від’ємних видів.

Часто вже після відвантаження продукції на стадії
прийняття документів банком виникають ускладнен-
ня, зокрема банки не приймають документи зсилаю-
чись на дрібні недоліки. Але акредитив і є абстракт-
ним борговим зобов’язанням банку, відокремленим
від товарної операції. Послуга, що є тільки обіцянкою,
надається у разі виконання акредитива. Тому банк дуже
ретельно ставиться до всіх параметрів документарного
оформлення операції.

Стосунки між банками складаються також за
умов попередньої репутації одного з них. А тому по-
стає питання, чи є сенс поновлювати стосунки із про-
давцем, який неодноразово пропонував до продажу
неякісний товар. У такому разі акредитивні докумен-
ти є своєрідним товаром (а в подальшому – банків-
ським продуктом), який на цей час ще не набув пев-
ної якості і через це значного розповсюдження.

З одного боку, акредитивна форма розрахунку
прискорює обіг грошових засобів, з іншого – це
конфлікт, викликаний прагненням покупця до після-
плати з одночасним прагненням постачальника отри-
мати передоплату, яка своєю чергою є підтверджен-
ням платоспроможності покупця і зниженням стиму-
лу виконавця. Саме тому, що акредитивна форма роз-
рахунку не досить поширена, це викликає певні запи-
тання. Тому варто торкнутися вивчення механізму
роботи з акредитивом, аби уникнути побоювань, по-
в’язаних із його використанням.

Акредитивна форма розрахунку найефективніше
використовується під час експортно-імпортних опе-
рацій і саме в цій галузі набула найбільшого поширен-
ня. Акредитив сьогодні є чи не найуніверсальнішим і
дієвим інструментом забезпечення платежів у цій
сфері. У ділових зв’язках із державами, що контро-
люють зовнішню торгівлю, застосування акредитива
багато в чому є попередньою умовою для здійснення
імпортних та експортних операцій.

Акредитив – це угода, за якою банк зобов’язує-
ться відповідно до вимоги клієнта оплатити докумен-
ти третій особі, відкривши на її користь акредитив. Най-
головніша функція акредитива полягає в тому, що він
надає впевненості й зменшує ризики і для експорте-
ра, і для імпортера. Акредитив надає впевненості екс-
портеру, що банк оплатить перевезену продукцію, а
імпортера – що оплата експортеру не буде виконана
до того часу, доки не буде встановлено, що вся доку-
ментація, представлена ним, відповідає термінам та
умовам угоди.

В Україні в загальному обсязі міжнародних роз-
рахунків частка акредитивної форми значно менша за
частку банківських переказів. За даними декількох про-
відних банків, в Україні структура зовнішньоекономіч-
них розрахунків розподіляється приблизно таким
чином: на частку банківських переказів припадає близь-
ко 90%, на частку акредитива – 9%, на інкасо –1%.

 Не зважаючи на переваги акредитива, він має
один суттєвий недолік – це його ціна. В Україні за
акредитив імпортер сплачує мінімум 0,6% від суми
контракту, але не менше ніж 150 – 200 дол. США.
Залежно від складності операції комісійні за акреди-
тивом можуть сягати 3%. Крім цього, розвиток акре-
дитивної форми розрахунків в Україні сповільнюється
через вимогу 100% покриття, що робить цю операцію
малопривабливою для імпортера [1].

Як видно з таблиці акредитивна форма розрахунків
має досить високі тарифи, що є негативним фактором для
їх використання суб’єктами підприємницької діяльності.

Акредитивна форма розрахунків має також
суттєві переваги зокрема:

1. Гарантія поставки необхідної кількості про-
дукції в терміни, вказані в акредитиві;

2. Гарантія усім учасникам, що банк-емітент
виконає свої платіжні зобов’язання під час виконання
всіх умов акредитива;

3. Гарантія повернення коштів покупцю у випад-
ку не поставки (недопоставки) продукції на суму не-
поставленого (недопоставленого) товару;

4. Можливість отримання додаткових гарантій
платежу в разі надання підтвердження за акредитивом
іншим банком (підтверджуючий банк);

5. Розрахунки у формі документарних акреди-
тивів дають змогу підприємствам збільшити кількість
торгових партнерів і, як наслідок, збільшити обсяги
виробництва;

6. Можливість використання документарного
акредитива як інструмента фінансування імпорту та екс-
порту;

7. Вибір оптимальної і вигідної для підприємств
схеми операції завдяки консультаціям з досвідченими
працівниками банку.
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Послуги Приватбанк Укрексимбанк Райффайзен 
банк Аваль УкрСиббанк ВТБ Банк Промінвестбанк 

Альфа-
банк ОТП Банк 

Передача і 
підтвердження 
повідомлення 
за акредитивом 

50 грн - 100грн / 30 
USD 150грн 100 грн За згодою 

сторін - - 

Авізування 
акредитива 

0,1%,min 50 
грн,  max  250 

грн 

0,15%, min  50 
USD 

та не більше 500 
USD 

0,15%, min 500 
грн, max 3000 

грн 

0,1%, min 200 
грн, max 
1000грн 

450 грн 0,15%, min 
550 грн 

0,15% min 
250 грн., 
max . 500 
грн. 

0,1% min 160 
грн., макс. 
1000 грн. 

Підтвердження 
акредитива 

З  покриттям 
0,2% (min 

100 max 250 
грн0 

Без покриття 
5%, min 100 
грн що 
місяця 

З покриттям 0,5% 
річних, min  100 

USD 
Без покриття від 

1% до 5% 
річних, min  100 

USD 

1%, min 330 
грн 1%, min 200 грн

0,15, за 
згодою 
сторін 

За згодою 
сторін - - 

Перевірка 
документів 

0,2% (min 
100, max  
2000 грн) 

0,2% min  50 USD 
max 5 

000 USD 

0,2%, min 500 
грн, max 4000 

грн 
- 0,20% 0,30% 

0,2% min  
500 грн., 

max . 
10000 грн. 

0,2% от min  
700 грн., max 
. 16000 грн. 

Обробка 
складних умов 
акредитива 

  400 грн 
0,2%, min 200 
грн, max 1 000 

грн 
400 грн 0,20%, min 

440 грн   

Відкриття 
акредитива 

0,2% (min 
100, max  
2000 грн) 

0,2%, min  350 
грн. 

max 2000 грн. 

0,15%, min 250 
грн, max 2 000 

грн 

0,2% , min — 
800 UAH. max 
— 8000 UAH 

0,20%, max 
600 грн 

0,25%, min 
550 грн 

0,2% min  
500 грн., 

max . 5000 
грн. 

0,25% от min 
. 800 грн., 
max . 8000 

грн. 
Авізування 
інших умов і 

змін 
акредитива 

0,1%,min 50 
грн,  max  250 

грн 

0,15%, min  50 
USD 

max 500 
USD 

150 грн / 50 
USD min 200 грн 

0,1%, min 
150 грн, 
max 200 
грн 

min 150 грн 

0,2% min  
500 грн., 
max  5000 

грн. 

0,25% min ,  
800 грн., max 

. 8000 грн. 

Переказ 
трансферабельн
ого акредитива 

0,2% (min 
100, max  
2000 грн) 

0,2% min  50 USD 
max 2000 USD 250 грн 0,2%, min 200, 

max 500 грн 
0,3%, min 
300 грн 

0,2%, min 330 
грн - - 

 

Таблиця 3
Порівняльна таблиця тарифів на обслуговування операцій із документарними акредитивами

Згідно з Цивільним кодексом України акредитив є
одним з видів безготівкових розрахунків, що здійснюються
між юридичними особами, а також за участю фізичних осіб,
які займаються підприємницькою діяльністю (ст. 1087, 1088).
Як зазначено у ст. 1093 ЦКУ, у разі розрахунків за акредити-
вом банк (банк-емітент) за дорученням клієнта (платника) –
заявника акредитива і відповідно до його вказівок або від
свого імені зобов’язується здійснити платіж на умовах, ви-
значених акредитивом, або доручає іншому (виконуючому)
банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошо-
вих коштів чи призначеної ним особи – бенефіціара. Згідно з
Уніфікованими правилами і звичаями для документарних
акредитивів у редакції 1993 р., опублікованими Міжнарод-
ною торговою палатою, акредитив – „це письмове зобов’я-
зання банку-емітента, яке виконується за вимогою і на
основі інструкцій клієнта (заявника акредитива):

• здійснити оплату бенефіціарові чи на його ви-
могу третій особі;

• акцептувати та оплатити переказні векселі (трат-
ти ), складені на бенефіціара;

• уповноважити інший банк виконати оплату,
акцептування чи негоціацію таких переказних векселів
(тратт).

Акредитив надає значно більші можливості за-
хисту інтересів експортера, ніж інкасо. Вже на мо-
мент висунення пропозиції чи укладання угоди про
купівлю-продаж продавець повинен чітко уявляти, які
ризики і вимоги йому потрібно враховувати щодо:

• надійності та кредитоспроможності покупця;
• політичних, економічних та юридичних умов у

країні покупця;
• власної ліквідності.
Для безперешкодного здійснення акредитивної

операції продавець, крім усього іншого, повинен мати
точне уявлення щодо обраного виду акредитива, а
також щодо його конструкції, терміну дії, шляху та за-
собів транспортування, страхового захисту, базису цін.

Форми акредитиву розрізняються в залежності
від обсягу забезпечення та моменту прийняття на себе
ризику.
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Відзивний акредитив (Revocable L/C) у будь-який
час може бути змінений або анульований банком-емі-
тентом за вказівкою наказодавця акредитива навіть без
попереднього повідомлення бенефіціара. Відзивний
акредитив не тягне ніякого правового платіжного зо-
бов’язання банку. Лише тоді, коли банк-емітент або
його банк-кореспондент здійснив платіж за докумен-
тами, відкликання акредитива залишається без юри-
дичної сили. Отже, відкличний акредитив звичайно
не надає бенефіціару достатнього забезпечення. Він
ніколи не підтверджується банком-кореспондентом і
може застосовуватися лише в ділових відносинах між
партнерами, які довіряють один одному. Сьогодні
відзивчивий акредитив використовується вкрай рідко.
У зв’язку з цим слід звертати увагу на те, щоб у до-
рученні на відкриття було чітко вказано форму акре-
дитива, оскільки акредитив без відповідного позна-
чення завжди вважається безвідкличним.

UCP все ж передбачають два випадки, коли банк-
емітент відзивного акредитива „має надати відшко-
дування банку, уповноваженому ним на здійснення
платежу за пред’явленням, акцепту або негоціації за
відкличним акредитивом, за будь-який платіж, акцепт
або негоціацію, вироблену цим банком після отримання
ним повідомлення про зміну або ануляцію, проти до-
кументів, які за зовнішніми ознаками відповідають
умовам акредитива”, а також надати відшкодування
іншому банку, „уповноваженому ним на здійснення
платежу з розстрочкою за відкличним акредитивом”,
якщо цей банк здійснив платіж проти документів, що
відповідають умовам акредитива (або прийняв такі
документи за акредитивом), до отримання від емітен-
та повідомлення про зміну або анулювання акредити-
ва (ст. 8 UCP № 600).

Безвідзивний акредитив (Irrevocable L/C) дає
бенефіціару високу ступінь впевненості, що його по-
ставки або послуги будуть оплачені, як тільки він ви-
конає умови акредитива, який в разі подання всіх
передбачених документів і дотримання всіх його умов
є твердим зобов’язанням платежу банку-емітента
(ст . 7 UCP № 600).

Перевага використання безвідзивного акреди-
тива для бенефіціара незаперечна, так як експортер
отримує зобов’язання банку, а не обіцянку контрагента
за контрактом. Продавець прекрасно усвідомлює, що
отримає платіж на свою вимогу, тільки якщо сам
виконає умови акредитива, зокрема представить в
термін дії останнього перераховані в ньому докумен-
ти. Банк зі свого боку є остаточно пов’язаним – це
означає, що навіть у разі невиконання в строк своїх
зобов’язань його клієнтом, не здатним з тієї чи іншої
причини вчасно здійснити платіж, банк не звільняє-
ться від зобов’язань перед продавцем.

Згідно зі ст. 10 (с) UCP № 600 умови оригіналь-
ного (початкового) акредитива залишаються в силі до
тих пір, поки бенефіціар не повідомить про прийняття
ним зміни банку, що авізував така зміна. Експортер
повинен дати повідомлення про прийняття або про
відмову прийняти зміну. Якщо такого не відбувається,
то сам факт подання виконуючому банку або банку-
емітенту документів, що відповідають умовам акре-
дитива й ще не прийнятого зміни, розглядається як
повідомлення про прийняття бенефіціаром такої зміни.
З цього моменту акредитив вважається зміненим.

Для зміни або анулювання умов безвідзивного
акредитива обов’язково необхідна згода і бенефіціара,
і відповідальних банків. Щоб змінити або анулювати
окремі умови акредитива, продавець повинен за-
требувати від покупця видати відповідне доручення
банку-емітенту. Часткове прийняття зміни умов не
дозволяється, і буде розглядатися як повідомлення
про відмову від зміни (ст. 10 (е) UCP № 600).

Про відкриття безвідзивного акредитива бенефі-
ціару повідомляється через банк-кореспондент. Остан-
ньому банк-емітент, виконуючий акредитив, може
лише доручити авізувати акредитив бенефіціара або
підтвердити його. З погляду додаткових зобов’язань
безвідкличні акредитиви поділяються на підтверджені
(Confirmed) і непідтверджені (Unconfirmed).

При безвідзивному непідтвердженому акреди-
тиві банк-кореспондент лише авізує бенефіціару
відкриття акредитива. У цьому випадку він не приймає
ніякого власного зобов’язання платежу і, таким чином,
не зобов’язаний його проводити по документам, пред-
ставленим бенефіціаром. Оскільки бенефіціар може
розраховувати виключно на банк-емітент за кордоном,
безвідзивний непідтверджений акредитив лише в тому
випадку, коли політичний ризик і ризик переказування
коштів незначні. Якщо банк-кореспондент впевнений в
банку, що відкрив акредитив, а також у стабільності
політичної і економічної ситуації, він, як правило,
здійснює платіж за документами з метою швидкого
проведення операцій в інтересах клієнта.

Безвідзивний підтверджений акредитив. Якщо
банк-кореспондент підтверджує бенефіціару акреди-
тив, він тим самим зобов’язується здійснити платіж
за документами, відповідними акредитиву і поданими
в зазначений термін. Отже, у цьому випадку бенефіц-
іар поряд з зобов’язанням банку, що відкрив акреди-
тив, має юридично рівноцінне і самостійне зобов’я-
зання банку-кореспондента здійснити платіж.

Згідно зі ст. 8 (I; I) UCP № 600 підтвердження
безвідкличного акредитива іншим банком (підтвер-
джуючим) в силу повноваження або прохання банка-
емітента складає його тверде зобов’язання на додаток
до зобов’язання банку-емітента: „Якщо передбачені
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акредитивом документи представлені підтверджуючо-
му банку або будь-якого іншого виконуючому банку і
вони є належно оформленим поданням, підтверджу-
ючий банк повинен виконати платіжне зобов’язання,
якщо акредитив виконується:

a) в підтверджуючому банку шляхом платежу за
пред’явленням, відстроченого платежу або акцепту;

b) в іншому виконуючому банку шляхом платежу
за пред’явленням і такий виконуючий банк не платить;

c) в іншому виконуючому банку шляхом відстро-
ченого платежу, і такий виконуючий банк не приймає
на себе зобов’язання здійснити відстрочений платіж
або, прийнявши на себе зобов’язання здійснити
відстрочений платіж, не платить по настанні строку;

d) в іншому виконуючому банку шляхом акцеп-
ту, і такий виконуючий банк не акцептує тратту, ви-
ставлену на нього, або, акцептувавши тратту, вистав-
лену на нього, не платить по настанні строку;

e) в іншому виконуючому банку шляхом негоці-
ації, і такий виконуючий банк не здійснює негоціацію.

(ii) Здійснити негоціацію без обороту, якщо
акредитив виконується в підтверджуючому банку
шляхом негоціації.

Тому ступінь забезпечення для бенефіціара істот-
но підвищується – у більшості випадків такий акреди-
тив підтверджується банком у країні експортера. У
розрахунках за зовнішньоторговельними операціями
російських організацій це мало прийнятно, тому що в
більшості випадків підтвердження російськими бан-
ками акредитивів, відкритих іноземними банками на
користь російських організацій і приватних фірм, не
дає бенефіціарам додаткових гарантій платежу.
Російські банки здійснюють платежі за акредитивами
клієнтів-експортерів, як правило, тільки після отри-
мання відповідного відшкодування від іноземних
банків-емітентів. В окремих випадках експортери все
ж можуть за домовленістю зі своїми банками корис-
туватися їх кредитами, але в обмежених розмірах. Тому
іноді для російських експортерів цілком логічним ви-
глядає бажання домогтися підтвердження експортних
акредитивів третіми банками, великими іноземними
кореспондентами російського банку, хоча це і не
завжди вигідно, оскільки веде до заморожування
коштів банку-емітента (банку-імпортера), а значить, і
до додаткових витрат .

Практично виключаються ризики: політичний і
переказу коштів. У разі виникнення будь-яких спірних
моментів місцезнаходження підтверджуючого банку
вважається місцем судочинства, де застосовується
місцеве право. При непідтвердженому акредитиві ви-
значальним моментом для вибору місця судочинства
є місцезнаходження банку, що відкрив акредитив.

У банку-кореспондента завжди може знайтися

безліч причин для відхилення доручення на підтвер-
дження акредитива. Тому російським експортерам
перед укладенням угоди й остаточним підписанням
контракту слід поцікавитися, чи буде цей банк підтвер-
джувати акредитив тієї чи іншої країни, що виходить
від того чи іншого банку, і на яких умовах. Таким
шляхом можна уникнути неприємних для всіх сторін
ситуацій.

Згідно з міжнародною практикою безвідзивний,
підтверджений „домашнім” банком акредитив най-
більші гарантії надає експортеру. Залишившись валют-
ний ризик може бути застрахований валютними стро-
ковими контрактами, коли відомий строк (період) над-
ходження платежу. Хоча навіть якщо дата платежу не
визначена з самого початку, банки, що беруть участь
у валютній операції, в більшості випадків можуть за-
пропонувати вигідне рішення.

Таким чином, банк, що підтвердив акредитив,
стає зобов’язаним перед бенефіціаром своєчасно
здійснити обумовлені акредитивом платежі. Підтвер-
джуючий банк приймає на себе ті самі зобов’язання,
що і банк-емітент.

Згідно зі ст. 8 (b) і (d) UСР № 600 безвідзивний
підтверджений акредитив дає перевагу експортеру:
перед ним відповідає не тільки банк-емітент, але й банк,
який підтвердив акредитив.

У разі підтвердження акредитива іншим банком
в експортера з’являється впевненість, що йому можуть
бути покриті ті ризики, які не забезпечені банком-емі-
тентом [4].

Покриті і непокриті акредитиви. Досить часто
підтверджують банки, страхуючи себе від різних
ризиків, вимагають при підтвердженні негайного
переказу коштів у покриття майбутніх по акредитиву
платежів. Такі акредитиви отримали назву покритих
акредитивів.

Часто на практиці російські банки прагнуть уник-
нути покритих акредитивів і замість покриття виставля-
ють підтверджене рамбурсне зобов’язання, хоча на
відміну від покриття за нього необхідно платити комі-
сію. Якщо покриття все ж має місце, то слід врахову-
вати різні аспекти державних і політичних ризиків, а
також небажаність перекладів покриття в банки з пога-
ною діловою репутацією, надійність яких викликає
сумнів, незважаючи на те, що клієнт може наполягати
на здійсненні трансакції. Необхідно пам’ятати, що відпо-
відальність за акредитивом несе банк-емітент, навіть
якщо виконуючим призначається інший банк. Якщо
клієнт продовжує наполягати на проведенні операції,
можна рекомендувати йому замінити цю форму розра-
хунків на звичайний переклад, відповідальність за яким
лежить повністю на клієнті (і виконуючому банку).

Покритими вважаються акредитиви, при відкритті
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яких банк-емітент попередньо надає в розпорядження
виконуючого банку валютні кошти (покриття) у сумі
акредитива на строк дії зобов’язань банку-емітента з
умовою можливості їх використання для виплат за
акредитивом. Покриття може надаватися такими відо-
мими способами, як:

• кредитування сумою акредитиву кореспондент-
ського рахунку виконуючого банку в банку-емітенті
або іншому банку;

• надання виконуючому банку права списати всю
суму акредитива з його рахунку банку-емітента в
момент отримання акредитива на виконання;

• відкриття банком-емітентом страхових депозитів
або депозитів покриття у виконуючому банку.

Використання покриття призводить до фактично-
го заморожування коштів імпортера на період дії акре-
дитива. Під час відкриття покритого безвідкличного
акредитива банк імпортера дебетує поточний рахунок
свого клієнта на суму акредитива і бронює її на особ-
ливому рахунку з моменту відкриття акредитиву до
терміну закінчення його дії. Після закінчення цього тер-
міну невикористана частина або вся невикористана
сума акредитива відновлюється на рахунок клієнта.
Практично імпортер несе подвійні витрати по акреди-
тиву, так як змушений оплачувати комісійні витрати
банкам при розрахунках за товар, не кажучи вже про
заморожування коштів на весь термін операції. У такій
ситуації імпортер прагне уникати підтвердження акре-
дитивів. При нормальних зовнішньоторговельних
відносинах підтвердження потрібно експортерам лише
в тому випадку, коли вони не довіряють банку-емітенту.

Отже, за способом забезпечення платежу акре-
дитиви поділяються на покриті та непокриті. Тому в
кожному акредитиві має бути чітко зазначено, яким
способом він виконується.

Крім того, безвідзивний акредитив, по суті, є
імпортним кредитом, забезпеченим товарами, і одно-
часно є зобов’язанням на основі підписів банку (Par
Signature).

Види акредитивів та способи їх виконання.
Як було зазначено, форми акредитива розрізняються
за ступенем що надається бенефіціару забезпечення і
залежно від передбачуваного їх використання (спо-
собу виконання) можуть бути різних видів. Акреди-
тивна форма розрахунків у зовнішній торгівлі перед-
бачає досить широкий спектр можливостей і для екс-
портера, оскільки дозволяє вирішувати його пробле-
ми з готівкою, і для імпортера, оскільки має на увазі
досить вигідні і ліберальні умови платежу. Тому в усіх
акредитивах має бути ясно зазначено, яким шляхом
вони виконуються (негайного платежу, платежу з роз-
строчкою, шляхом акцепту або негоціації). В залеж-
ності від передбачуваного способу використання

можуть бути застосовані такі види та конструкції
акредитивів (табл. 4.) [14].

Слабким місцем у застосування акредитивних
розрахунків може стати необхідність внесення грошо-
вої застави при відкритті акредитива. Застава гаран-
тує банку повне виконання клієнтом усіх зобов’язань.
Це акредитив із грошовим покриттям (покритий акре-
дитив). Коли відкривається такий акредитив, депоно-
ваний у виконуючому банку, який не є банком-емітен-
том, то крім заяви клієнт подає до банку-емітента пла-
тіжне доручення на перерахування коштів для броню-
вання їх у виконуючому банку. Банк-емітент перера-
ховує ці кошти на аналітичний рахунок „Розрахунки
за акредитивами” у виконуючому банку та повідомляє
його про умови акредитива. Ця форма акредитива мало
розповсюджена на Заході. Адже жодному клієнту не
вигідно „заморожувати” свої кошти у банку, а ще й до
того виплачувати йому відсотки за надані послуги [13].

За відсутності такої застави акредитив є не по-
критим. Основна маса акредитивних розрахунків є
саме не покритою, але вона є ризикованою для банків
і потребує додаткового аналізу надійності клієнтів.

Не можна обійти увагою відзивні і безвідзивні
форми акредитивів. Це зазначається на кожному акре-
дитиві. Коли така позначка відсутня, то акредитив є
безвідзивним.

Відзивний акредитив може бути змінений або
анульований банком-емітентом у будь-який час без по-
переднього повідомлення бенефіціара (наприклад, у разі
недотримання умов, передбачених угодою,  а також до-
строкової відмови банком-емітентом від гарантування
платежів за акредитивом). Відкликання акредитива не
створює зобов’язань банку-емітента перед бенефіціа-
ром. Усі розпорядження про зміни умов відкличного
акредитива або його анулювання заявник може надати
бенефіціару лише через банк-емітент, який повідомляє
виконуючий банк, а останній – бенефіціара. Виконую-
чий банк не має права приймати розпорядження безпо-
середньо від заявника акредитива (за винятком, коли
банк-емітент є виконуючим банком). Коли ж виконую-
чий банк не є банком-емітентом, то зміна умов відклич-
ного акредитива або його анулювання відбуваються
лише після отримання від виконуючого банку відповід-
ного повідомлення, яким підтверджується те, що до часу
зміни умов або анулювання акредитива документи за
акредитивом не були подані.

Безвідзивний акредитив – це акредитив, який
може бути анульований або умови якого можуть бути
змінені лише за згодою на це бенефіціара, на користь
якого він був відкритий. Безвідзивний акредитив – це
зобов’язання банку-емітента сплатити кошти в поряд-
ку та у строки, визначені умовами акредитива, коли
документи, передбачені ним, подано до банку, зазна-
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Таблиця 4
Види і конструкції акредитивів за умовами виконання і способам використання

Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко

Вид акредитива  за  умов ами  
виконання  Спосіб  використання  

Акредитив  з платежем  за 
пред’явленням  (проти  
документів) 

Негайне отримання зазначеної в  документах суми  після їх 
пред’явлення. Платіж  готівкою  узгоджений 

Акредитив , що передбачає 
акцепт тратт бенефіціара 

Отримання суми , зазначеної в  документах, по  настанні 
строку платежу. Термін платежу за векселем  узгоджений. 
Можливе отримання  суми за вирахуванням  облікового  
відсотка (дисконту) за векселем  після  подачі документів 

Акредитив  з розстрочкою  
платежу 

Отримання суми , зазначеної в  документах, за надходження 
терміну платеж у. Термін  платежу (без  векселя) узгодж ений . 
Можливе отримання  суми за вирахуванням  облікового  
відсотка після подачі  документів 

Акредитив , який 
передбачає негоціацію  
тратт б енеф іціара 

Отримання суми  в  будь-якому банку, тобто не тільки в  
авізуючим  або конкретно визначеному негоціюючий  банку 
(при  акредитивах, в  яких банк-ем ітент визначив 
негоціюючий  банк ; невільна негоціація ) 

Акредитив  з остаточним  
розрахунком  

Переказ коштів  з поставлених товарів  і наданих послуг  за 
мінусом  заздалегідь обумовленого відсотка, що сплачується 
окремо, з  часом , після  отримання  банком-емітентом  від  
імпортера документ ів , що підтверджують  оплату або 
прийняття до оплати  

Акредитив  з використанням  
рахунку-проформи  

Розр ахунок проти попередньо узгоджених і складених 
документів  (гарантій  продавця  про скоєння  відвантаж ення) , 
які  підтверджують, що товар буде відвантажений  

Вид аккредитива Спосіб використання  
Акредитив  з „червоним 
застереженням” (Red Clause 
L/C)* 

Отримання авансу 

Револьвернbй  акредитив  Використання  в межах встановлених часток , що 
відновлюються. Відвантаження частковими поставками 

Акредитив  „стенд-бай” 
(Stand-by Credit)  –  
резервний акредитив 

Використання  як  інструментів, що мають схожість  з гарант ією  

Переказний  акредитив 
(трансферабельний ) 

Забезпечення власних  постачальників для  цілей оформлення 
ними угоди з  обмеженим  використанням  власних коштів. 
Передбачені можливості  використання  акредитива відразу 
декількома другими бенеф іціарами 

Транзитний акредитив  Отримання банком-емітентом  від  банк у-посередника авізо  
або підтвердження  акредитива 

Передавальний акредитив** 

Містить інструкції рамбурсу або мандат через третій  банк  
авізувати  бенефіціара напряму або через названий  банк  для 
передачі без зобов 'язань (в авізо окремо вказується , що цим  
обмеж ується роль  третього банку) 

Крім  зазначених видів використовуються специфічні конструкції  акредитива 

Конструкція  акредитива Спосіб використання  

Акредитив  „бек-ту-бек” – 
компенсаційний , 
контраккредитив 

Комерсант-посередник уповноважує свій  банк  відкрити  
акредитив на користь постачальника. Цей  акредитив  
ґрунтується на неперекладеному акредитиві, який  був 
відкритий  на користь  ком ерсанта-посередника  (можливості  
повинні  бути визначені  в кожному конкретному випадку) 

Переуступка  виручки по 
акредитиву (A ss ignm ent of  
the Proceeds o f a Credit)  – 
цессія  

Повна або часткова переуступка виручки  по акредитиву 
комерсантом-посер едником  на користь свого постачальника 

*  Існ ує  думка , щ о акредитив з „червоним застережен ням” може бути  віднесений  швидше  до  умов виконанн я,  
ніж  до  виду акредитивів. Ми  дотримуєм ося традиц ійн ого  дум ки , щ о акреди ти в з „черв оним з астереженн ям”  
має  прав о на існування як введення акредитивів.  
** Деякі фах івці-практи ки  розглядають  передавальний  акредитив як підвиду транзитного  акредитива .  Інші 
вваж ають , щ о неправомірн о виділя ти  передав альн ий  і транзитни й  акредитиви  в окремий  вид  акреди тив ів, 
незв ажаючи  на  те,  що  на  практиці в они  ви кори стовуються. 
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ченому в акредитиві, або до банку-емітента та дотри-
мані строки та умови акредитива.

Бенефіціар може достроково відмовитися від
використання акредитива і подати пропозиції про вне-
сення змін до умов акредитива. Відносини між бан-
ком-емітентом та авізуючим (виконуючим) банком у
разі необхідності регулюються угодами. Акредитив
може бути авізований бенефіціару через інший (авізу-
ючий) банк. Авізуючий банк, коли він не визначений
виконуючим банком, не несе зобов’язань щодо сплати
за акредитивом [12, 5].

Водночас існує думка [9], що одним зі шляхів
запобігання виникненню заборгованостей між суб’єк-
тами господарювання є використання такої форми
акредитива, яка поєднує в собі ознаки покритого і без-
відкличного акредитива. На цій ідеї ґрунтується прин-
цип одночасності здійснення паралельного процесу
товарно-грошового обміну, який надає змогу усуну-
ти потенційні джерела виникнення кризи неплатежів із
використанням засобів СЕП НБУ[8].

Зазначимо, що у процесі реалізації акредитивних
розрахунків задіяні такі інфраструктурні підрозділи, які
не мають до банків жодного відношення (транспортні
і страхові компанії, митні брокери тощо). Разом із тим
зростання рівня фаху їх роботи, а також значного мірою
свідомості і відповідальності також сприятимуть по-
ширенню використання акредитива.

Сьогодні на ринку банківських послуг розви-
вається така форма акредитива, яка поєднує акреди-
тив із наданням кредиту. Взаємовідносини складаються
в три етапи. Перш за все, складається угода про від-
криття акредитива, далі – угода застави, і на завер-
шення – угода кредиту. Коли настає час оплати, її
самостійно виконує банк. Таким чином, кредит надає-
ться автоматично. По закінченню терміну кредиту
клієнт повертає борг і відсотки [13].

Серед різноманіття видів акредитивних операцій є
і такі, що майже не використовуються економічними
контрагентами або використовуються без тих термінів і
назв, що визначаються інструкціями і правилами. Такі
різновиди акредитивів повинні мати точні назви та їх
визначення. Наприклад, трансферабельний – переказ-
ний (Transferable Letter of Credit ) акредитив може ви-
користовуватися на користь третьої особи ( посередни-
ка) [2, 12] і може визначатися ще іншими термінами
(ділимий, частковий, переуступлений, передавальний).
Револьверний (поновлюваний) акредитив – це той, який
використовується під час постійних поставок товару
рівними партіями. І нарешті, компенсаційний акреди-
тив, що відкривається беніфіціаром за основним базо-
вим акредитивом, це зустрічний, на користь виробника
товару або субпостачальника.

Однак подальший розгляд розвитку та можли-

востей використання акредитивної форми розрахунку
в Україні потребує більш детального вивчення право-
вої природи і бази зазначеного виду розрахунків.

Під час дослідження правової природи акре-
дитиву і його правового регулювання використано
наукові надбання, викладені в роботах і вітчизняних, і
зарубіжних вчених, таких як: Л. Волков, В. Колесник,
Р. Гуді, С. Гавалда, Д. Долан, Ж. Стуффле,
К. Шмітгофф.

Під час визначення документарного акредитиву
потрібно розрізняти такі значення, в яких це поняття
вживається: форма безготівкових розрахунків, банків-
ська угода між заявником акредитиву і банком-емі-
тентом, однобічне платіжне зобов’язання банка-емі-
тента, розрахунковий документ і валютна цінність. Але
спільним для всіх вказаних вище значень акредитиву
є те, що вони так чи інакше підкреслюють і виділяють
окремі риси, особливості, зміст або правову форму
акредитиву як форми безготівкових розрахунків.

Акредитиву, як формі безготівкових розрахунків,
притаманні риси: 1) платіж здійснюється за продук-
цію, яка вже відвантажена, чи за послуги, які вже
надані; 2) банк здійснює платіж на підставі інструкцій
клієнта, але від власного імені за рахунок власних
коштів чи коштів клієнта; 3) багатосуб’єктність акре-
дитивного правовідношення (тобто учасниками цієї
форми розрахунків виступають платник, одержувач
платежу, банк-емітент і виконуючий банк, можлива
також участь негоціюючого, підтверджуючого і авізу-
ючого банків); 4) видання акредитиву породжує
єдиний ланцюг угод між різними учасниками роз-
рахункових відносин.

Але, окрім значення акредитиву як однієї з форм
безготівкових розрахунків, під акредитивом розуміє-
мо банківську угоду, яка укладається між банком-
емітентом і заявником акредитиву.

Наступне значення розкриває самостійне платіжне
зобов’язання банка-емітента – акредитивне зобов’я-
зання банка-емітента. Акредитивне зобов’язання бан-
ку має такі риси: 1) однобічність зобов’язання, яка
обумовлена тим, що це зобов’язання існує незалежно
від акцепту його бенефіціаром (тобто одержувачем
платежу); 2) автономність зобов’язання, яка полягає
в тому, що воно не залежить від контракту, який ле-
жить в його основі; 3) акредитив має грошовий ха-
рактер, що зумовлено самою природою розрахунко-
вих відносин; 4) умовний характер акредитивного
зобов’язання, оскільки виконання акредитиву здійсню-
ється при дотриманні цілого ряду умов, які в ньому
передбачені; 5) документарний характер акредитивного
зобов’язання, так як акредитив завжди передбачає
подання документів для отримання грошових  коштів.

При використанні акредитивної форми розра-
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хунків застосовується відповідний документ – розра-
хунковий документ, який і виступає однією з підстав
для перерахування коштів. Це ще одне значення акре-
дитиву. І останнє з визначень, яке знайшло відбиток в
законодавстві, – це акредитив як валютна цінність.

Узагальнюючи риси і особливості кожного з на-
ведених значень акредитиву, приходимо до висновку,
що поняття акредитиву як форми розрахунків є загаль-
ною правовою категорією в порівнянні з усіма іншими
значеннями, які так чи інакше підкреслюють і виділя-
ють окремі риси, особливості, зміст або правову фор-
му акредитиву як форми безготівкових розрахунків.

Акредитив, як одна з форм безготівкових розра-
хунків, є банківською угодою, яка повинна виконува-
тися з дотриманням певних принципів, основні з яких
закріплені Уніфікованими правилами та звичаями
документарних акредитивів – це принцип автономності
(чи незалежності) акредитиву від контракту, який ле-
жить в його основі, та принцип суворого формалізму,
відповідно до якого банк має право відхилити доку-
менти, які не відповідають точно умовам акредитиву.

Специфіка взаємовідносин сторін акредитивної
операції визначає появу різних правових конструкцій,
які намагаються пояснити правову природу акреди-
тиву: теорії договору доручення, договору поруки,
договору комісії, договору цесії, договору на користь
третьої особи та інші, але всіх їх об’єднує те, що вони
намагаються пояснити правову природу акредитиву
за допомогою цивільно-правових конструкцій, ґрун-
туючись на інститутах цивільного права. У результаті
виявлення відмінностей між акредитивом та цивільно-
правовим  и договорами, можна дійти висновку про
те, що множинність сторін акредитивної банківської
операції, особливості економічної спрямованості,
перетин різних юридичних інститутів, які регулюються,
в основному, банківською практикою і звичаями, пере-
творюють акредитив в складний інститут банківсько-
го законодавства.

Таким чином, акредитив являє собою банківську
угоду, яка реалізується шляхом виконання декількох
взаємопов’язаних угод, що здійснюються її учасни-
ками; норми, на підставі яких здійснюється правове
регулювання акредитиву, складають комплексний
інститут банківського законодавства.

Характерна риса правового регулювання доку-
ментарних акредитивів – велика роль звичаїв і банків-
ських правил, які, з одного боку, отримують визнан-
ня в банківській і судовій практиці, а з іншого – здій-
снюються без усякого судового захисту. Як наслідок
того, що банківська діяльність має об’єктивно обумов-
лене прагнення до уніфікації і стандартизації, роль
таких актів, як Уніфіковані правила та звичаї для
документарних акредитивів, зростає. Для забезпечення

ефективності потоків обігу коштів необхідно, щоб
акредитив однаково розумівся всіма учасниками роз-
рахункових відносин незалежно від того, де вони зна-
ходяться, згідно якого національного законодавства
створені і діють.

За своєю правовою природою Уніфіковані пра-
вила та звичаї для документарних акредитивів є міжна-
родним звичаєм, який застосовується при міжнарод-
них розрахунках акредитивами, має обов’язкову силу,
застосовується на території України безпосередньо і
має пріоритет перед національним законодавством у
випадку колізії між ними.

Під час реалізації акредитивної форми розрахунків
виникає не менше як чотири групи різних правовідно-
син в залежності від суб’єктів, які беруть в них участь:
1) правовідносини між заявником і банком-емітентом;
2) правовідносини між банком-емітентом і бенефіціа-
ром; 3) правовідносини між банком-емітентом і вико-
нуючим банком; 4) правовідносини між виконуючим
банком і бенефіціаром.

Отже, документарний акредитив, як одна з форм
безготівкових розрахунків, враховуючи всі виявлені
особливості і зважаючи на розкриті принципи, має
складну правову природу, яку неможливо пояснити
лише в межах цивільно-правових конструкцій. Акре-
дитив становить собою особливу банківську опера-
цію, яка реалізується шляхом виконання декількох
взаємопов’язаних угод, які здійснюються її учасни-
ками, що перетворює його на складний інститут бан-
ківського законодавства.

Оскільки документарні акредитиви застосовую-
ться, в основному, під час міжнародних розрахунків,
характерна риса їх правового регулювання – велика
роль звичаїв і банківських правил. Як наслідок того,
що банківська діяльність має об’єктивно зумовлене
прагнення до уніфікації і стандартизації, роль таких
актів як Уніфіковані правила та звичаї для докумен-
тарних акредитивів зростає. У зв’язку з цим, підкрес-
лимо важливість наукових досліджень в цій галузі з
метою вдосконалення діючого законодавства і гармо-
нізації діючого правового поля з міжнародними нор-
мами і звичаями[6].

Основним документом, що регулює здійснення
розрахунків з використанням акредитивів в Україні, є
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в
національній валюті, затверджена Постановою Прав-
ління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 [5].

На жаль, сьогодні акредитивні форми розрахунків
не є привабливими для банків. Для підприємця акре-
дитивні форми розрахунків можуть стати методом
вирішення однієї з важливіших питань гарантії розра-
хунків та зниження ризику неплатежу. Суб’єкти
малого бізнесу – це не тільки юридичні особи але й
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фізичні особи підприємці, і саме для останніх є акту-
альним питання ризику неплатежів за контрактами,
тому що юридичні особи більше приділяють увагу
своїй репутації і налагодженням тісних партнерських
стосунків з постачальниками та ін., а фізичні особи
підприємці часто змушені працювати з не знайомими
контрагентами, що є більш ризикованим.

Звичайно є й інші засоби зменшення ризику не
платежів, це використання банківської комірки (під
час готівкових розрахунків), банківського переказу (під
час безготівкових) але в цих випадках банк не є
гарантом чесності та сумлінності контрагентів. У
ситуації, коли контрагенти хочуть застрахувати себе
від несумлінності один одного на допомогу приходить
акредитив. У цьому випадку банк виступає одночас-
но і посередником і гарантом сумлінності обох сторін.

Не дивлячись на те, що акредитив зазвичай за-
стосовується під час міжнародних розрахунків він
може бути корисним при застосування у внутрішніх роз-
рахунках між суб’єктами МСБ яки ще не досить знають
один одного і не хочуть ризикувати своїми коштами.

Як вже зазначалося, одним із негативних мо-
ментів запровадження акредитивної форми розрахунків
є їх ціна. Сьогодні покупець, що здійснює розрахунок
за допомогою акредитива, повинен сплатити мінімум
три комісії: за випуск акредитива (у різних банків
0,2% –0,25% від суми), за перевірку документів (0,2%
від суми) і за сам платіж по акредитиву (0,1% – 0,25%
від суми). Крім того, якщо знадобиться збільшити суму
акредитива, доведеться доплатити ще 0,2% – 0,25%
від суми за зміну умов договору. Зі сторони продав-
ця витрати будуть менші: сплачується тільки комісія за
авізування акредитива (відправка підтвердження, що
акредитив відкрито) – близько 0,15% від суми.

Таким чином, якщо здійснюється операція вар-
тістю 100 000 доларів і розрахунки проводяться у формі
акредитива, то комісійні платежі складуть мінімум
550 – 650 доларів. І це тільки в тому випадку, якщо
використовується покритий акредитив (за рахунок
власних коштів). В іншому випадку до цих витрат до-
дадуться ще відсотки з кредиту.

Для підвищення привабливості використання
акредитивної форми розрахунків можливе використання
спрощеної форми акредитива у внутрішніх розрахунках.

Спрощення схеми розрахунків по акредитиву
можна здійснити за рахунок з’єднання функцій банку
постачальника і банку покупця в одному банку.

Таким чином, банк будучи гарантом розрахунків
між контрагентами і одночасно його клієнтами, може
здійснити аналіз діяльності обох сторін угоди тим са-
мим убезпечити себе від ризику неплатежу.

Скорочується час здійснення угоди, тобто час на
доставку повідомлення про відвантаження товару або
про здійснення платежу контрагентом.

Прийнятною є процедура надання коштів у кре-
дит під акредитив, тому що банк самостійно може
здійснювати контроль за здійсненням погашення і спи-
санням коштів з рахунку клієнта. Що в свою чергу
здешевить процедуру надання акредитива і зробить
його більш доступним для клієнтів.

У цілому для ефективного впровадження на прак-
тиці описаних методологічних підходів у використанні
акредитива треба передусім подолати психологічні
бар’єри. Адаптація до всього нового потребує часу.
Додаткового розгляду потребують питання норматив-
ного регулювання акредитивних операцій. А також
вдосконалення механізму використання акредитивних
операцій на внутрішньому ринку економіки України
для поліпшення платіжного клімату, та зниження ри-
зику неплатежів. Для цього треба розробити правила
та стандарти, які б дозволили спростити механізм ви-
користання акредитивних операцій та призвели б до
зменшення ціни послуг з боку банківських установ.
Це дозволить збільшити попит на такий вид розрахун-
кових операцій, та надасть новий механізм зменшен-
ня ризиків підприємницької діяльності в умовах не-
стабільної економічної ситуації.
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Колєснікова Г. В., Ляшенко В.І., Охремен-
ко С. В. Акредитивні форми розрахунків як гаран-
тія здійснення платежу

У статті розглянуто особливості використання ак-
редитивної форми безготівкових розрахунків. Ви-
значено вагому роль акредитивних розрахунків у при-
скоренні руху грошового та товарного потоків підпри-
ємства, що здійснює комерційну діяльність. Розгля-
нуто переваги та недоліки застосування акредитивної
форми розрахунків. Визначено напрями вдосконален-
ня системи нормативного забезпечення здійснення
розрахункових операцій з застосуванням акредитиву.

Ключові слова: безготівкові розрахунки, акреди-
тив, беніфіціар, емітент, цемент, цессія.

Колесникова А. В., Ляшенко В. И., Охремен-
ко С. В. Акредитивные формы рассчетов как га-
рантия осуществления платежа

В статье рассмотрены особенности использова-
ния аккредитивной формы безналичных расчетов.
Определена весомая роль аккредитивных расчетов в
ускорении движения денежного и товарного потоков
на предприятии, осуществляющего коммерческую
деятельность. Рассмотрено преимущества и недостатки
применения аккредитивной формы расчетов. Опреде-
лены направления совершенствования системы нор-
мативного обеспечения осуществления расчетных
операций с применения аккредитива.

Ключевые слова: безналичные расчеты, аккре-
дитив, бенифициар, эмитент, цедент, цессия.
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The article discusses the features of credit form of
cashless payments. The role of letter of credit payments
to accelerate the movement of money and trade flows of
the company that carries on business. Advantages and
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The ways of improving regulatory support of payment
transactions using to letter of credit.

Key words: non-cash payments, letter of credit
beneficiaries, the issuer, the assignor, the assignment.

Стаття надійшла до редакції 05.08.2012
Прийнято до друку 15.09.2012

Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
http://www.kntu.kr.ua/


149
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012

Постановка проблеми. Для того, щоб економіка
підприємств була спроможна гнучко та своєчасно ре-
агувати на будь-які зміни економіки в країні їм необ-
хідно удосконалювати свої системи управління фінан-
совими ресурсами. Ключові проблеми машинобудів-
ного комплексу в галузі управління фінансовими ре-
сурсами ще раз підтверджує цю необхідність задля
уникнення нульової результативності використовува-
них методів та зайвого витрачання фінансових ресурсів
підприємствами.

Важливість питання оцінювання ефективності
діяльності полягає у відповідному застосуванні на
вітчизняних машинобудівних підприємствах технологій
стратегічного управління, що дасть змогу використо-
вувати результати цієї оцінки для покращення фінан-
сового стану підприємств.

Аналізом системи управління фінансовими ресур-
сами на підприємстві займаються багато іноземних та
вітчизняних науковців, зокрема Я. Белінська [1],
М. Бердар [2], З. Герасимчук [3], А. Гриньов, О. Яс-
тремська [4], Г. Партин, О. Митрухіна [5], Л. Радова,
А. Череп [6], Т. Собчук [7], Н. Шпак, О. Рудницька [8]
та ін.

Мета статті. Проаналізувати систему управлін-
ня фінансовими ресурсами та виявити яким чином
можна за її допомоги покращити фінансовий стан
підприємств машинобудівного комплексу.

Виклад основного матеріалу. Під системою
управління фінансовими ресурсами розуміють части-
ну загальної суми управління підприємством, метою
функціонування якої є забезпечення оптимальних умов
формування, використання, оптимізації структури фінан-
сових ресурсів у процесі господарської діяльності для
максимізації добробуту власників підприємства у тепе-
рішньому та майбутньому періодах [2, c. 272 – 273].

Головною метою управління фінансовими ресур-
сами є своєчасне виявлення та усунення недоліків у
фінансовій діяльності підприємства та пошук резервів
зміцнення фінансового стану підприємства та його
платоспроможності, а саме:

– загальна оцінка фінансового стану та чинників,
що його зумовлюють;

– вивчення змін обсягу, структури та динаміки
капіталу підприємства, зокрема: обігових активів,
відносних показників управління активами;

– аналіз змін структури власних та залучених

коштів і на основі цього оцінити рівень раціональності
формування джерел фінансової діяльності підприєм-
ства та його ринкової стійкості;

– оцінка фінансової незалежності підприємства
від зовнішніх джерел;

– аналіз показників керування боргами;
– оцінка платоспроможності підприємства;
– оцінка грошового потоку;
– виявлення причин утворення дебіторської та кре-

диторської заборгованості;
– вивчення та оцінка кредитних взаємовідносин

підприємства з банками [7].
Для того щоб знайти найбільш ефективний

метод управління процесом формування та викори-
стання фінансових ресурсів підприємств машино-
будівного комплексу необхідно зробити системний
аналіз цих процесів. У нашому випадку під систем-
ним аналізом процесу формування та використан-
ня фінансових ресурсів підприємств слід розуміти
методологічне дослідження усіх складових еле-
ментів цих процесів з метою знаходження найбільш
прийнятних методів підвищення ефективності фор-
мування та використання фінансових ресурсів під-
приємства.

Загальна система управління підприємством
включає три рівні: стратегічний, тактичний та оператив-
ний. Нас цікавить лише стратегічний рівень управління
фінансовою діяльністю підприємства тому, що саме на
цьому рівні забезпечується ті процеси, які допоможуть
нам у аналізі системи управління фінансовими ресур-
сами підприємства, а саме [8, с. 258 – 259]:

– формування достатнього обсягу капіталу, що
забезпечить необхідні темпи економічного розвитку
підприємства;

– оптимізація розподілу сформованого капіталу
за видами діяльності та напрямами використання;

– забезпечення умов досягнення максимальної
доходності капіталу при запланованому рівні фінансо-
вого ризику;

– забезпечення мінімізації фінансового ризику,
пов’язаного з використанням капіталу, при заплано-
ваному рівні його дохідності;

– забезпечення постійної фінансової рівноваги
підприємства у процесі його розвитку;

– забезпечення достатнього рівня фінансового
контролю над підприємством з боку його засновників;
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– забезпечення достатньої фінансової гнучкості
підприємства;

– оптимізація обігу капіталу;
– забезпечення своєчасного реінвестування ка-

піталу.
Управління фінансовими ресурсами підприємств

включає аналіз, прогноз та контроль формування й
використання коштів. Саме таке управління спрямо-
ване на збільшення фінансових ресурсів, інвестицій,
нарощування обсягу капіталу, розроблення та прий-
няття обґрунтованих рішень щодо залучення та ефек-
тивного використання фінансових ресурсів [9].

Отже, умови ефективного управління фінансо-
вими ресурсами на машинобудівних підприємствах
ґрунтуються на прийнятті управлінських рішень, що
формуються на підставі аналізу показників фінансо-
вого стану з метою підвищення інноваційного потен-
ціалу та максимального залучення до виробничого
процесу всіх наявних ресурсів.

Головними складовими формування стратегії
управління фінансами підприємств є такі (рис. 1.):

1. Аналіз фінансової стратегії підприємства. Під

фінансовою стратегією вважають довготерміновий
фінансовий план (програму) розвитку діяльності під-
приємства для досягнення певної мети. Вона окрес-
лює основні шляхи, за якими потрібно рухатися
суб’єкту господарювання, щоб досягнути поставле-
ної мети. Важливим в здійсненні цього процесу є вра-
хування таких чинників:

– орієнтації фінансової стратегії на загальну стра-
тегію розвитку підприємства на ринку;

– рівня законодавчого та нормативно-правового
регулювання підприємницької діяльності;

– економічної та політичної ситуації в країні;
– ринкового типу суб’єкта господарювання;
– ресурсного потенціалу підприємства, зокрема

кількість та якість ресурсів, рівень кваліфікація пра-
цівників, наявність основних фондів, забезпеченість
власними фінансовими ресурсами, можливість залу-
чення позикових коштів та інвестицій, інноваційний
потенціал [4, c. 123];

– галузевої спрямованість підприємства, яка
відображає напрям його фінансової стратегії;

– фінансового стану та конкурентних переваг

О. К. Авдєй

Рис. 1. Методологія оцінювання стратегічного управління фінансовими ресурсами підприємств
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4. Співвідношення оборотних та необо-
ротних активів. 
5. Коефіцієнт платоспроможності. 

Показники аналізу 

1. Аналіз фінансової 
стратегії підприємства 

Співвідношення результатів 
фінансових показників згідно до типу 

стратегічного управління 

2. Аналіз стратегії 
управління фінансовими 

ресурсами 

3. Оцінювання резу-
льтативності стратегії 
управління фінансовими 

ресурсами 
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існуючих та потенційних підприємств-конкурентів,
надійності постачальників і покупців;

– рівня ризику фінансової діяльності, зумовле-
ного економічними чинниками, зокрема: інфляційни-
ми коливаннями, нестабільністю валютного курсу, ри-
зиками неплатежів, тощо [6, c. 131];

– стану та зміни кон’юнктури товарного та фінан-
сового ринків.

Система стратегічних фінансових цілей повинна
забезпечувати формування достатнього обсягу влас-
них фінансових ресурсів і високу рентабельність ви-
користання власного капіталу; оптимізацію структури
активів і оборотного капіталу; встановлення прийнят-
ного рівня фінансових ризиків у процесі здійснення
виробничо-господарської діяльності підприємства у
довготерміновому періоді [3, c. 114].

Кожній цілі фінансової стратегії мають відповіда-
ти наступні показники:

– середньорічний темп росту власних фінансо-
вих ресурсів, сформованих із внутрішніх джерел;

– мінімальна частка власного капіталу в загальному
розмірі капіталу, що використовується підприємством;

– коефіцієнт рентабельності власного капіталу;
– співвідношення оборотних і необоротних активів;
– мінімальний рівень фінансових ресурсів, що

може забезпечити поточну платоспроможність під-
приємства;

– граничний рівень фінансових ризиків у розрізі
основних напрямів господарської діяльності підприєм-
ства [3, c. 114 – 115].

2. Аналіз стратегії управління фінансовими ресур-
сами. На цьому етапі проводиться аналіз результатів
отриманих від розрахунку показників. Ці показники
можуть бути як фінансовими так і показники, які ха-
рактеризують внутрішнє та зовнішнє середовище ма-
шинобудівного підприємства.

3. Оцінка результатів проведеного аналізу поля-
гає у зіставленні отриманих коефіцієнтів з відповід-
ним типом стратегічного управління (табл. 1.), що на-
дасть реальну картину, яка склалася на підприємстві
та накреслити напрямок, в якому підприємство має
рухатися, щоб підвищити ефективність своєї фінансо-
вої діяльності.

Зазначимо, що управління фінансовою діяльніс-
тю носить комплексний характер. Управлінські рішен-
ня мають бути взаємозалежні між собою, що забезпе-
чить комплексність та ефективність управління фінан-
совою діяльністю підприємства. Тому високий ди-
намізм внутрішніх економічних процесів на під-
приємстві, а також зовнішніх умов здійснення фінан-
сової діяльності потребує швидкості та зручності у
прийнятті рішень, що надасть можливості своєчасно
зреагувати на зміни умов господарювання.

Отже, підприємства машинобудування, здійсню-
ючи фінансову діяльність, повинні враховувати не тільки
власні стратегічні та поточні цілі, але й техніко – еко-
номічні чинники та тенденції, характерні для окресле-
ної галузі.

Таким чином, для скорішого пристосування
системи управління фінансовими ресурсами машино-
будівних підприємств у процесі розроблення методи-
ки управління необхідно:

– впровадити дієвий механізм управління витра-
тами в кожному підрозділі підприємства з урахуван-
ням їх особливостей;

– посилити контроль за використанням коштів
відповідно до їх призначення;

– підвищити рівень взаємодії фінансово-еконо-
мічних служб підприємства з метою ефективних
комунікацій щодо використання фінансових ресурсів
підприємства;

– розробити фінансову стратегію нарощування
власних фінансових ресурсів шляхом здійснення опе-
рацій із залученими та позиченими коштами;

– проводити на постійній основі економічний
аналіз діяльності підприємства, сформувавши завчасно
інформаційно-аналітичну базу;

– нарощувати обсяг інвестицій в основний капітал;
– підвищити обсяги чистого експорту з поліпше-

ною його структурою, що забезпечить виробництво
якісною та конкурентоспроможною продукцією;

– надавати в оренду вільні виробничі площі, які
не використовуються під час своєї господарської діяль-
ності;

– удосконалити систему страхування;
– упроваджувати інноваційно-інвестиційну мо-

дель розвитку економіки. Підприємство, на якому
використовуються інноваційні технології, має можли-
вість знижувати витрати, нарощувати обсяги вироб-
ництва, збільшувати прибутки, сприяти підвищенню
ефективності вкладання коштів у процеси діяльності
підприємства.

Формування інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку економіки дозволить перехід до політики
гнучкого курсоутворення та орієнтацію на підтриман-
ня виважених темпів ревальвації гривні завдяки:

– антиінфляційному ефекту та зниженню рівня
доларизації економіки, забезпеченню оптимальних
значень реальної процентної ставки як визначального
фактора розвитку інвестиційного проектування та дов-
гострокового кредитування;

– посиленню нецінових чинників конкурентної
боротьби, що підвищує мотивацію суб’єктів економіч-
ної діяльності до технологічного оновлення виробни-
цтва на основі інновацій та переходу до вищих стан-
дартів якості продукції;

О. К. Авдєй



152
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012

О. К. Авдєй

– здешевленню інвестиційного імпорту та підви-
щенню віддачі від інвестицій, посиленню капіталізації
національних заощаджень та зменшенню їх відпливу
за кордон;

– зростанню реальних доходів, що веде до уск-
ладнення якісних і кількісних характеристик попиту, а
отже – стимулює розвиток здатності підприємств до
пошуку та впровадження нових форм виробництва та
просування товарів на ринок;

– підвищенню привабливості національних цінних
паперів для іноземних інвесторів та інтенсифікації роз-

витку фондового ринку, який дозволяє ефективніше
вирішувати проблему раціонального розподілу фінан-
сових ресурсів за рахунок дії ринкових механізмів
спрямування тієї чи іншої кількості капіталу в певну
галузь [1].

Висновки. Удосконалення організації управлін-
ня фінансовими ресурсами підприємств необхідно
розглядати, як один з головних факторів підвищення
ефективності їх формування та використання. Це за-
безпечить високий рівень планування фінансових
ресурсів, прийняття оптимальних рішень з врахуван-

Таблиця 1
Типи фінансової стратегії [5, с. 212]

 

Типи стратегії Сутність стратегії 
Стратегія 
розширення 

Підприємство веде агресивну політику, спрямовану на 
поглинання інших підприємств, розширення виробництва, 
захоплення значної частки ринку, вихід на нові ринки збуту. 

Для покращення стану необхідно: достатній рівень трудового та 
фінансового потенціалу; залучати кредити; здійснювати реальні та 
фінансові інвестиції; скорочувати розмір дебіторської 
заборгованості; збільшувати обіговість капіталу. 

Стратегія 
поступового 
розвитку 

Поступове нарощування обсягів діяльності, зростання 
прибутковості та покращення його основних фінансових і 
виробничо-економічних показників та характеристик, забезпечення 
стабільного фінансового стану. 

Необхідно зробити оптимальний рівень співвідношення 
залучених і власних коштів; підвищити рівень рентабельності за 
рахунок зниження витрат; збільшити обіговість обігових витрат. 

Захисна 
стратегія 

Передбачає незначне зменшення виробничих потужностей, 
часткове чи повне згортання інвестиційної та інноваційної 
діяльності задля збереження певного рівня прибутковості та 
фінансової стійкості підприємства 

Стабілізаційна 
стратегія 

Передбачає тимчасову втрату підприємством 
платоспроможності, порушення структури балансу. 

Необхідно проаналізувати виробничо-господарську діяльність 
суб'єкта господарювання за декілька попередніх періодів, виявити 
проблемні місця та причини їх виникнення, окреслити основні 
шляхи їх вирішення й визначити перелік стабілізаційних заходів 
необхідних саме тому чи іншому підприємству. 

Антикризова 
стратегія 

Підприємство перебуває у кризовому стані та потребує санації. 
Необхідно провести оптимізацію використання наявних ресурсів, 
забезпечення стабільного зниження вартості використовуваного 
капіталу, зменшення дебіторської заборгованості, скорочення 
матеріальних витрат, продаж або здачу в оренду нерентабельних 
основних фондів. Передбачає комплекс заходів, спрямованих на 
відновлення платоспроможності (ліквідності), 
кредитоспроможності, стабілізацію його фінансового стану. 
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ням їх економічного та соціального ефекту. Від цього
залежатиме покращення позицій підприємства в кон-
курентній боротьбі, його стабільне функціонування та
динамічний розвиток. Знання політики, яку проводить
держава, допоможе підприємствам своєчасно зреа-
гувати на зміни, які відбуватимуться на ринку та втри-
мувати свої конкурентні позиції.
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Постановка проблеми. Для сучасного коливан-
ня стану макро- та мікроекономічних чинників роз-
витку ринкового середовища, в якому функціонують
підприємства, особливої уваги набуває вирішення
питань, що пов’язано з можливостями українських
підприємств збільшувати конкурентоспроможність на
шляху реалізації завдань входження до європейсько-
го співтовариства. Саме тому проблема конкуренто-
спроможності підприємств наразі є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Науково-теоретичні підвалини з питання конкуренто-
спроможності заклали, перш за все, класики еконо-
мічної теорії – А. Сміт, Д. Рікардо, И. Шумпетер, відомі
зарубіжні вчені – Е. Хекшер, П. Самуельсон , М. Пор-
тер та інші.

Значний внесок у дослідження проблем конку-
рентоспроможності внесли російські вчені: М. Гель-
вановський, Г. Азоєв, І. Трофімова, С. Ємельянов,
О. Михайлов, Р. Фатхутдінов.

Аналізу конкурентноздатності підприємств
України все більше уваги приділяють вітчизняні
науковці: Н. Тарнавська, Я. Базилюк, О. Білорус,
Ю. Мацейко, Л. Піддубна, А. Воронкова, Ю. Іванов,
Б. Губський, Т. Харченко, Т. Омельяненко.

Отже, метою статті є опрацювання наукового
надбання з питань  визначення терміну „конкуренто-
спроможність підприємства” та подання погляду авто-
рів на сутність цього поняття.

Викладення основного матеріалу. Останнім
часом терміни „конкуренція” і „конкурентоспромож-
ність” досить часто вживаються в науковій літературі,
стратегічних планах розвитку компаній, програмних
документах Уряду. Багато в чому в зв’язку з перехо-
дом від експортно-сировинної до інноваційної моделі
економічного зростання, що неможливо без створен-
ня, закріплення і розширення нових конкурентних
переваг економіки країни.

Не зважаючи на велику кількість теоретичних та
емпіричних досліджень, проведених і в Україні, і за
кордоном, зараз не існує єдиного погляду на питання
щодо визначення сутності й критеріїв конкуренто-
спроможності. Частково це можна пояснити різнома-
ніттям об’єктів, по відношенню до яких можна засто-
сувати це поняття: товар, послуга, підприємство, країна.

Вирішення питання, на якому рівні створюється конку-
рентоспроможність (країна, регіон, галузь, підприєм-
ство), має визначальне значення для вироблення кон-
кретних заходів по її підвищенню.

Поза сумніву, що конкурентоспроможність дер-
жави є інтегральним показником, який увібрав в себе
такі характеристики:

1) можливість країни добитися стійкого економіч-
ного зростання;

2) ефективне використання виробничих ресурсів
підприємствами країни;

3) можливість підприємств країни успішно кон-
курувати на міжнародних ринках;

4) можливість країни покращувати життєві стан-
дарти й рівень доходу на душу населення [15].

Надходження інвестицій та впровадження нових
технології сприяють підвищенню конкурентоспромож-
ності підприємства за рахунок зниження витрат, роз-
ширення асортименту продукції та покращення її якості.
Усе це призводить до зростання відповідних вироб-
ництв усередині галузі, продукція яких представлена
на внутрішньому й зовнішньому ринках. Таким
чином, забезпечення сталого розвитку підприємств є
запорукою зростання і конкурентноздатності національ-
ної економіки в цілому. У зв’язку з цим дослідження
питань, пов’язаних із визначенням конкурентноздат-
ності окремого підприємства, уточненням цього по-
няття з урахуванням специфіки підприємств кон-
кретних галузей, а також з вивченням чинників, що
складають конкурентоспроможність компаній, є дуже
актуальним завданням.

Розгляд сутності поняття „конкурентоспромож-
ність підприємств” показує, що цей термін по-різно-
му трактується зарубіжними і вітчизняними фахівцями,
що пов’язано з історичними особливостями розвитку
економіки, зокрема з тим, що для вітчизняної еконо-
міки характерні часті структурні зміни, трансформа-
ція інформаційного і методологічного забезпечення про-
цесів управління, а також низка інших характеристик.
У зв’язку з цим доцільно вивчити й узагальнити за-
рубіжні й вітчизняні змістовні підходи щодо визначення
терміну „конкурентоспроможність”.

Розвиток змістовних компонент визначення
„конкурентоспроможність” багато в чому повторює
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еволюцію поглядів на конкуренцію, у дослідженнях
зарубіжних економістів XIX – XX ст., зокрема, аме-
риканських та англійських:

– Э. Чемберлен і Дж. Робінсон вважали, що
конкурентоспроможність – це не лише можливість
протистояти конкурентам, але й уникати боротьби, роз-
виваючи нові ринки дифференцьованної продукції;

– Й. Шумпетер і П. Ромер відмічали, що кон-
курентоспроможності підприємства визначається здат-
ністю створювати нові технології, нові ринки і ідеї;

– Б. Хендерсон і О. Уільямсон в основу кон-
курентоспроможності покладали низькі витрати ви-
робництва, що отримуються в результаті застосуван-
ня ефективніших методів виробництва при порівнянні
з цінами конкурентів;

Г. Хемєл і К. Прахад характеризували конку-
рентоспроможності як здатність передбачення, засно-
вану на навичках, знаннях, досвіду і інтелектуально-
му лідерстві [5, c. 126].

Не зважаючи на те, що зазначені вище тракту-
вання містять різні компоненти, – Э. Чемберлин і
Дж. Робінсон говорять про боротьбу в цілях розвитку
ринку, И. Шумпетер і П. Ромер вважають найбільш
важливою новаторську роль конкуренто-
спроможності, Б. Хендерсон і О. Уільямсон визнача-
ють як основу конкурентноздатності низькі витрати ви-
робництва, а Г. Хемєл і К. Прахад доповнюють, що це
досягається на базі певних навичок і досвіду, – що,
правомірно узагальнює уявлення про конку-
рентоспроможність в західному трактуванні й дозво-
ляє представити таке визначення.

Конкурентоспроможність підприємств розгля-
дається як здатність виробника передбачати і застосо-
вувати найбільш ефективні методи виробництва і про-
сування товарів, робіт і послуг, що відповідають запи-
там покупців порівняно з іншими аналогічними това-
рами, представленими на ринку на основі мінімаль-
них виробничих витрат, а також унікальних навичок,
технологій і досвіду. Найбільш поширеною серед за-
рубіжних авторів є думка, що конкурентоспромож-
ність визначається, з одного боку, якісними характерис-
тиками товару – його технічним рівнем, споживчими
властивостями, а з іншого – кількісними – цінами, що
встановлені продавцями товарів [5, c. 126 – 127].

В Україні визначення „економічна конкуренція”
прописано в Законі „Про захист економічної конку-
ренції”, де зазаначено, що це змагання між суб’єкта-
ми господарювання з метою здобуття завдяки влас-
ним досягненням переваг над іншими суб’єктами гос-
подарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти
господарювання мають можливість вибирати між
кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт
господарювання не може визначати умови обороту
товарів на ринку [6].

Під час аналізу змістовних компонентів ви-
значення „конкурентоспроможність”, які надаються

науковцями України та Росії, також простежуються
відмінності в конкретних формулюваннях, бо існують
економічний та соціально-політичний підходи, загаль-
норинковий або класово орієнтований; побудований
на діалозі й грі, за правилами або на протистоянні й
крайніх заходах. Існують відмінності у формулюван-
нях також залежно від того, на які галузі допуска-
ється поширення в цьому суспільстві вимог і норм
ринку: тільки на галузь звернення, тобто, усе будує-
ться на традиційному, вузькому підході, або на галузь
руху капіталу й продажу робочої сили, тобто визна-
чальним є більш широкий підхід [1, с. 18].

Але незмінним є той факт, що конкуренто-
спроможність виявляється лише в умовах супер-
ництва, боротьби. Так, С. Ожегов при розгляді кон-
курентоспроможності підприємства акцентує увагу на
протистоянні конкурентам; В. Петров виділяє внутрішні
властивості підприємства, які дозволяють зайняти своє
місце на ринку серед конкурентів у результаті беззбит-
кової діяльності підприємства.

Інші автори поняття конкурентоспроможність ото-
тожнюють з економічними відносинами, що засновані
на взаємній згоді між суб’єктами ринку з приводу пе-
реходу прав власності на товари або можливість от-
римання послуг. Науковці П. Зулькарпаєв, Л. Ільясо-
ва під час визначення конкурентноздатності підпри-
ємства акцентують увагу на заволодінні певної ніши
на ринку; Л. Балабанова виділяє здатність підприєм-
ства виготовляти необхідну кількість якісного товару,
пропонуючи більш вигідні умови, ніж у конкурентів.

Деякі автори поняття конкурентоспроможність
трактують переважно як конкурентоспроможність
товару, продукції. Так, Т. Уварова звертає увагу під
час визначення суті цього поняття на здатність під-
приємства виготовляти продукцію дешевшу, ніж у кон-
курентів; В. Грошев виділяє комплексні, споживчі
властивості товару; М. Книш – ступінь привабливості
продукту; А. Кредісов акцентує увагу на відмінності
конкурентного товару з позиції потреб, витрат на їх
задоволення. Але визначення конкурентноздатності,
що сфокусовані тільки на товарах, не розкривають
повного змісту виробництва, яке є предметом діяль-
ності підприємств.

За своєю економічною сутністю конку-
рентоспроможність підприємства становить собою
більш широку системну категорію, що включає в себе
конкурентоспроможність товару, як підсистему. Про-
мислові підприємства випускають широку номенкла-
туру виробів, виробництво яких для них різновигід-
но, тобто розрізняється за економічними показниками
витрат, результатів, а значить, віддачі ресурсів за один
і той же календарний період, особливо в динаміці.
Тому, економічні показники кожного підприємства є
приблизними й похідними від показників виготовлен-
ня конкретних виробів. Оцінка конкурентноздатності
виробів застосовується до кожного конкретного виду,
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а конкурентоспроможність підприємства охоплює всю
номенклатуру продукції, що виготовляється в динаміці
та при охопленні всієї структури, а також усіх видів
виробничо-економічної діяльності, що здійснюються
підприємством, включаючи роботи і послуги, валютно-
фінансові операції [2, с. 26].

Також є автори, які у своєму розумінні конку-
рентоспроможності підприємства, базуються на теорії
конкурентної переваги: Ю. Макогон, Ю. Гохберг,
О. Чернега, котрі під час визначення суті конкуренто-
спроможності підприємства розуміють вдале вико-
ристання зовнішніх та внутрішніх ресурсів для визна-
чення конкурентних переваг; Н. Ушакова акцентує
увагу на узагальненні оцінки конкурентних переваг для
досягнення прибуткового функціонування підприєм-
ства; Г. Азоєв в основу поняття конкурентоспромож-
ність вкладає результативність використання та управ-
ління власними та запозиченими ресурсами; І. Піддуб-
ний та А. Піддубна під конкурентноздатністю підприєм-
ства розуміють можливість ефективно функціонувати
основному виробництву підприємства при викорис-
танні конкурентних переваг в середовищі, що постійно
змінюється.

Але більшість вчених трактують конкуренто-
спроможність як комплексну характеристику діяль-
ності підприємства, засновану на аналізі різних
аспектів виробничо-господарської діяльності, що
дозволяє визначити сильні позиції підприємства в кон-
курентній боротьбі та знайти способи досягнення
переваг над конкурентами. Науковці З. Шершньова та
С. Оборська розглядають конкурентоспроможність як
рівень компетенції підприємства щодо інших під-
приємств-конкурентів у накопиченні і використанні
виробничого потенціалу певної спрямованості, а
також його окремих складових: технології, ресурсів,
менеджменту, навичок і знань персоналу тощо, які
знаходять відображення в таких результативних показ-
никах, як: якість продукції, прибутковість, продук-
тивність [14, с. 176]. Тобто, автори виділяють перева-
ги підприємства стосовно конкурентів, які дозволя-
ють підвищити показники виробничої діяльності (якість,
продуктивність та прибутковість).

Багато авторів займаються проблемою дослі-
дження конкурентоспроможності підприємства, але
щоб краще розкрити суть цієї категорії, деякі з них
вдаються до таких наукових підходів (рис. 1.).

Проаналізувавши виділення ключових значень і
об’єднавши твердження науковців, що дотримуються
компаративного підходу під час визначені конку-
рентоспроможність підприємства, зазначимо, що
конкурентоспроможність підприємства – це  перевага
підприємства, яка має динамічний характер, виявляє
себе в успішній конкурентній боротьбі, під час зма-
гань за обмежений платоспроможний попит спожи-
вачів, при якому підприємство здатне: проектувати,
виготовляти та збувати в певних конкретних умовах

товари за умови задоволення конкретних потреб
порівняно з аналогічними об’єктами, представленими
на певному ринку, протистоянні іншим суперникам під
час досягнення своїх цілей в умовах ринку та при
випередженні їх в досягненні.

Зауважимо, що представлене твердження
більшою мірою пов’язане з конкурентоспроможністю
товару й не враховує ефективність функціонування
підприємства з його взаємопов’язаною сукупністю
техніко-технологічного, майно-фінансового, товарно-
ресурсного, науково-дослідницького потенціалу в кон-
курентному середовищі.

Науковці, які дотримуються ресурсного підходу,
щодо визначення поняття конкурентноздатності під-
приємства, за визначенням А. Юданова [16, с. 343]
відмічають залежність виробництва від загальної ефек-
тивної діяльності підприємства та досконалого вико-
ристання ресурсів цім підприємством. Тому узагаль-
нення визначень авторів (рис. 1.) дозволяє  розглядати
конкурентоспроможність підприємства, як здатність
підприємства досконало використовувати ресурси, та
задовольняти вимоги покупців, у потрібній ринку
кількості при забезпеченні високого рівня життя насе-
ленню й можливості реалізувати наявний у регіоні еко-
номічний потенціал.

Узагальнене визначення, отримане з ключових
тверджень А. Юданова, В. Синько, Б. Вольдера,
П. Бєлєнького, опосередковано розкриває значення
ресурсів підприємства, як одного з вирішальних
факторів при створенні конкурентноздатного продук-
ту, а також не враховує порівняльний характер, який є
ключовим під час формування ринкових відносин, але
в визначенні спостерігається взаємозв’язок з кон-
курентоспроможністю регіону та можливістю забез-
печити високий рівень життя населення, що має
соціальний характер.

Трактування конкурентноздатності підприєм-
ства, що базуються на сполученні компаративного й
ресурсного підходів, на думку науковців Ю. Іванова,
П. Орлова, О. Іванової, розглядається, з одного боку,
як задоволення запитів споживачів; з іншого – як ефек-
тивність виробничо-господарської діяльності в умовах
конкурентного середовища. Але загальний недолік цих
підходів полягає в тому, що в них не передбачено
оцінки ефективності адаптації підприємства до зміни
умов навколишнього середовища [9, с. 22].

Проаналізувавши твердження науковців, які у
визначенні конкурентоспроможності підприємства
посилаються на зв’язок компаративного й ресурсного
підходів (рис. 1.), зазначимо, що конкурентоспромож-
ність підприємства – постійна оцінка діяльності
підприємств стосовно конкурентів, його раціональ-
ності, вміння приймати рішення, нагромаджувати та
використовувати виробничий потенціал, для перетво-
рення його обсягів в конкурентну перевагу, яка до-
зволить зайняти свій щабель в ринковому госпо-
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Рис. 1. Характеристика наукових підходів щодо визначення конкурентоспроможності підприємства

дарстві, покрити всі витрати виробництва й отримати
прибуток від господарської діяльності, шляхом
відмінності процесу розвитку такого виробника від
виробника-конкурента, і за ступенем задоволення
своїми товарами чи послугами конкретної суспільної
потреби, і за ефективністю виробничої діяльності.

Системний підхід до дослідження конкуренто-
спроможності підприємства базується на глибокому
вивченні процесів, що відбуваються у внутрішньому

середовищі підприємства, що відображає його взаємо-
відносини із зовнішнім середовищем [9, с. 22], На
думку Ю. Іванова, конкурентоспроможність – це
„здатність виробничо-економічних систем змінювати
траєкторію розвитку або намічений режим функціону-
вання в процесі адаптації до змін зовнішнього середо-
вища з метою збереження, розвитку тих, що вже існу-
ють, або створення нових конкурентних переваг” [8, с.
24]; А. Тищенко, О. Головко розглядають конку-
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соціальні, психологічні і управлінські аспекти проек-
тування, створення, реалізації і використання об’єкту;

інтегрує показники якості і ресурсомісткості всіх
процесів і об’єктів в усіх стадіях їх життєвого циклу;

забезпечується на основі управління по усіх
загальних функціях від аналізу проблеми до її рішення;

формується на всіх стадіях життєвого циклу
об’єкта від стратегічного маркетингу, інноваційної
діяльності до кінцевого використання (списання, ути-
лізації) [13, с. 16 – 17].

Не зважаючи на різні визначення, складність і
багатоаспектність феномену конкурентоспроможність,
Т. Юрьева, А. Волжанин, Д. Цин виділяють  такі основ-
ні його характеристики:

конкурентоспроможність має відносний
характер, оскільки вона може бути оцінена тільки
шляхом порівняння з іншими суб’єктами відносно
умов конкретного ринку, часу та сфери змагання на
цьому ринку;

конкурентоспроможністі властива багато-
аспектність, що проявляється у впливі на широкий
комплекс характеристик суб’єктів конкуренції;

конкурентоспроможність є багаторівневим по-
няттям, що відображає ієрархію суб’єктів конкуренції;
як правило, конкурентні відносини поділяються на
мікро-, мезо- та макрорівні й відповідні їм поняття
конкурентоспроможність товару (послуги), організа-
ції, галузі, регіону, країни та інші [17, с. 9].

конкурентоспроможність носить часовий ха-
рактер (динамічність), що характеризує місце суб’єкта
у конкурентному полі в координатах часу як результат
його конкурентної діяльності [12, с. 38 – 39].

З урахуванням розглянутих визначень конкуренто-
спроможності підприємства та її значення в розвитку
промисловості С. Судомир відмічає, що [4, с. 45]:

по-перше, конкурентоспроможність підприєм-
ства, товару чи послуги може визначити і підтвердити
тільки ринок та його споживач. Це значить, що конку-
рентоспроможність – це категорія визначення суб’єкта-
ми ринкового середовища;

по-друге, вона виявляється при організацій-
ній взаємодії внутрішнього і зовнішнього середовища;

по-третє, конкурентоспроможність як явище
має динамічний характер;

по-четверте, конкурентоспроможність – це
баланс попиту і пропозиції [10].

Висновки. Таким чином, за результатами дослі-
дження значної кількості тверджень вітчизняних і за-
рубіжних авторів на предмет з’ясування змісту та с-
утності терміну „конкурентоспроможність підприєм-
ства”, можна запропонувати трактування авторів щодо
визначення цієї економічної категорії.

Під конкурентоспроможністю підприємства слід
розуміти складний і багатоаспектний показник, який
узагальнює і підсумовує результативність діяльності
підприємства, що базується на здатності отримання

рентоспроможність як „здатність підприємства до отри-
мання синергійного ефекту від раціонального викорис-
тання наявних та новостворених у процесі реалізації
стратегій розвитку конкурентних переваг” [11, с. 51].

Інші автори, що розглядають сутність конку-
рентоспроможності підприємства з боку системного
підходу (рис. 1.), відмічають, що це – динамічна
характеристика системи взаємозалежних елементів,
що складається із внутрішнього середовища підпри-
ємства, його споживачів і конкурентів, об’єднаних в
єдине ціле, при якому формуються її конкурентні
переваги та їх раціональне використання приводить
до синергійного ефекту, від якого підприємство
отримує прибуток більш ніж вкладений капітал, при
пристосуванні виробника до умов конкуренції на
ринку, що змінюються.

Швейцарська організація „Еuropean management
forum” наводить найбільш глибоке визначення: „конку-
рентоспроможність – це реальна і потенційна здатність
компаній, а також наявні у них для цього можливостей
проектувати, виготовляти і продавати в тих умовах, в
яких їм доводиться діяти, товари, які за ціновими і не-
ціновими характеристиками в комплексі більш приваб-
ливі для споживачів, ніж товари їх конкурентів” [3,
с. 99]. Це формулювання передбачає необхідність оцінки
конкурентоспроможності підприємства за його реаль-
ними й потенційними можливостями [2, с. 27].

Із зазначених вище трактувань конкуренто-
спроможності підприємства, останнє, що належить
швейцарській організації „Еuropean management
forum”, найбільш ємнісне, тому що в ньому при-
діляється увага конкурентним перевагам підприємства,
можливості пристосування до мінливих умов ринку
за рахунок виробництва та збуту більш привабливих
для споживачів товарів ніж у конкурентів, але під
конкурентоспроможністю слід розуміти „не тільки
ефективність, але й динаміку пристосування підприєм-
ства до умов зовнішнього середовища, що зміню-
ються” – відмічає Ю. Іванов [7, с. 24].

Проведений аналіз різноманітних авторських
позицій на предмет визначення конкурентоспромож-
ності підприємства демонструє зв’язок:

– з ототожненням конкурентоспроможності
підприємства і конкурентоспроможності продукції;

– з масштабами даної конкурентоспроможності:
на регіональному, національному або світовому рин-
ках (підприємство, галузь, країна);

– з підміною одного поняття іншим (конкурент-
ний статус, конкурентний рівень);

– з характеристикою будь-якої  складової
конкурентоспроможності підприємства: конку-
рентоспроможність виробничого, трудового потен-
ціалу та ін.[2, с. 25 – 26].

У зв’язку з цим, Р. Фатхутдинов відмічає місткість
поняття конкурентоспроможності, оскільки воно:

синтезує технічні, технологічні, економічні,
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синергійного ефекту від використання наявних та
запозичених ресурсів, які можуть стати для нього
конкурентною перевагою в порівнянні з суперниками
та дозволять зайняти, зберігати та розширяти свою
нішу на ринку в умовах нестабільного зовнішнього
середовища.

Під час розгляду терміну „конкурентоспромож-
ність підприємства” необхідно враховувати складну
взаємодію економічних, науково-технічних, виробни-
чих, організаційно-управлінських, маркетингових та
інших чинників та можливостей не лише окремого під-
приємства, але й галузі в цілому, що вимагає подаль-
шого дослідження дефініції „конкурентоспроможність
підприємства”.
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Во всём мире эффективным инструментом по-
вышения конкурентоспособности организации явля-
ется внедрение Систем менеджмента качества (СМК)
с последующей их сертификацией. Внедрение СМК
на основе стандартов ISO 9001:2000 (сейчас – ISO
9001:2008) даёт возможность повысить стабильность
процессов на фирме, обеспечить предсказуемость её
работы в отношениях с партнёрами, оптимизировать
издержки производства.

Однако по состоянию на окончание 2010 г. в
России выдано только около 17000 сертификатов в
соответствии со стандартом ISO 9001:2008. В целом
по миру выдано около миллиона сертификатов. Серь-
ёзной проблемой является малая доля организаций в
России, на которых  сертифицированная СМК дей-
ствительно внедрена и даёт соответствующие резуль-
таты. По оценке экспертов, таких предприятий в Рос-
сии лишь около 10% – 20% от общего их числа, име-
ющих сертифицированную СМК.

В связи с этим в теории управления качеством и
конкурентоспособностью организации возникают сле-
дующие вопросы, требующие разрешения:

1. Какие факторы и принципы управления влияют
на потенциальную возможность эффективно внедрять
СМК и поддерживать их работоспособность?

2. К каким целям должно стремиться руковод-
ство организации для эффективного управления её
конкурентоспособностью?

Научные идеи стратегического менеджмента
И. Ансоффа показывают возможные методы работы
в изменчивых условиях внешней среды. В соответ-
ствии с данной теорией, для обеспечения достижения
оптимальных результатов организация должна исполь-
зовать виды планирования и инструменты реализации
планов в зависимости от сложности окружающей
среды. Кроме того, учитывая, что движущие силы
операционной среды изменяются во времени, требу-
ется своевременная коррекция тактики работы орга-
низации. Для этого должен осуществляться активный
мониторинг  внешней среды и оцениваться уровень
её турбулентности.

Введённое И. Ансоффом понятие турбулент-
ности внешней среды означает частоту и типы про-
исходящих в ней изменений, воздействующих на

работу фирмы. Турбулентность среды зависит от сле-
дующих факторов [1]:

1. Уровня стратегического бюджета;
2. Непредсказуемости изменений;
3. Новизны изменений;
4. Частоты изменений.
В идеале менеджеры, располагающие обновля-

емой и исчерпывающей информацией, могут при-
менять соответствующие планы и процедуры, кото-
рые разработаны для определённых уровней турбу-
лентности. Если осуществляемые процедуры  хорошо
сочетаются с реальными условиями внешней среды,
то организация может достичь большего успеха.
И. Ансофф называет это стратегической гипотезой
успеха [1].

Основная идея И. Ансоффа сводится к тому, что
организация будет успешной в том случае, если внеш-
няя среда фирмы, реакция на неё, организационная
культура и существующие возможности будут соот-
ветствовать друг другу [1]. Возможности реагирова-
ния внутренней среды организации на изменения внеш-
них условий является значимым фактором, который
влияет на успешное управление её конкурентоспособ-
ностью. Автор особенно подчёркивает, что его идеи и
рекомендации могут быть работоспособными при „со-
ответствующем организационном климате”. К сожале-
нию, не уточняется от каких факторов данный орга-
низационный климат зависит.

К недостаткам теории стратегического менедж-
мента И. Ансоффа можно отнести используемую мето-
дологию исследования. В начале выявляется отдель-
ная реальная проблема управления фирмой, выявля-
ются её важные характеристики, а затем осуществля-
ется „селективное  заимствование из теоретических
взглядов, которые могут оказаться полезными”[1].
Ключевые идеи и взаимосвязи, используемые в пред-
лагаемой теории, получены из личного опыта автора
во время его работы менеджером.

На протяжении всей монографии И. Ансофф вы-
двигает интересные и полезные гипотезы, сущност-
ные характеристики которых не объясняются. К со-
жалению, не объясняется, как можно определить су-
ществующий уровень турбулентности внешней
среды и, как уже говорилось, не объясняется, что вхо-
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дит в понятие „организационный климат”, который
влияет на успех реагирования.

Грамотное управление организацией требует на-
учного подхода к осмыслению действительности. Тре-
буется учитывать, что любая практическая деятель-
ность починяется объективно существующим законам
развития, одинаково осуществляющимся на любой
фирме. Постепенно к специалистам по управлению
пришло понимание того, что любая деятельность осу-
ществляется в форме процесса, который имеет свои
объективно существующие закономерности развития.

Можно сказать, что работа организации в целом –
это совокупность взаимосвязанных процессов. К про-
цессам относится сама технологическая цепочка изго-
товления товара, финансовые потоки, организация и
управление производством, управление качеством и
многие другие потоки сырья, товаров, информации.
Широко используемые в управлении качеством статис-
тические методы направлены на измерение вариабель-
ности именно производственных процессов, что позво-
ляет значительно улучшать результативность работы.

Необходимо понимать, что процесс – это не дея-
тельность,  а итоги деятельности, то есть это измене-
ния с объектом, на который направлена человеческая
деятельность. Следует различать затраты труда в
производственной деятельности и бизнес-процессы.
Например, только если на выходе с конвейера выпус-
каются годные к эксплуатации автомобили – то это
процесс. Если на выходе бракованные изделия – то
это производственная деятельность, добавляющая
убытки организации – так как конечного требуемого
состояния (годное изделие) на выходе не получено.
Очевидно, что анализ деятельности и анализ послед-
ствий деятельности относятся к разным понятиям.

Процесс – это переход объекта  (явления) из
состояния с начальными характеристиками  в состоя-
ние с другими конечными характеристиками. Разни-

ца между понятиями процесса, операции и функции
исполнителя показана на рис. 1. [4].

Правильное построение разветвлённых цепей
основных процессов (ветвей) является необходимым
условием для возможности объективного анализа
работы организации. Определение основных процес-
сов и  их взаимосвязей является необходимой пред-
посылкой для эффективного внедрения систем мене-
джмента качества, а также последующего управле-
ния в области конкурентоспособности.

Качество процессов повышается при минимиза-
ции случайных отклонений – за счёт уменьшения не-
точностей выполнения операций, меньшего разброса
параметров ресурсов, меньшего изменения условий
и др. Тем самым создаются основы для правильного
и своевременного решения возникающих проблем.
Чем меньше влияние случайных факторов, тем надёж-
нее результат.

Вероятность получения заданных параметров и
характеристик при переходе объекта из исходного в
требуемое конечное состояние является критерием
качества организации процесса, а также цепи процес-
сов [4]. Понимание природы процессов позволяет
более эффективно управлять конкурентоспособностью
организации.

 Усложнение и ускорение условий хозяйствова-
ния, повышение турбулентности внешней среды фирм
требует всё более глубокого и научного осмысления
работы организаций. Повышение турбулентности
объективно приводит к усложнению всех хозяйствен-
ных процессов, а это, в свою очередь, вынуждает
усложнять систему управления в организации.

Повышающейся сложности хозяйствования всё
больше соответствует методология системного под-
хода, рассматривающего организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных компонентов (где первичны
взаимосвязи). Системный подход основан на кибер-
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Рис. 1. Взаимосвязь процесса, операции и функции
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нетике и общей теории систем, создателем которой
признан Людвиг фон Берталанфи. Кроме того, дея-
тельность фирмы проявляется только в динамике, по-
этому всё больше востребован описанный выше про-
цессный подход.

Перечисленные выше условия хозяйствования
можно адекватно исследовать при помощи системно-
процессного подхода к анализу деятельности органи-
зации. В данном подходе конкретизируется получаю-
щее всё большее признание представление о фирме
как о социальном объекте – группе людей, объединя-
емых по признаку участия в процессах производства
какого-либо товара или услуги в коммерческих целях.
Эта группа организуется деревом процессов в особую
структуру – социальный организм. Как всякий орга-
низм, фирма стремится к гомеостазу [4].

Гомеостаз – это относительная динамическая
устойчивость характеристик внутренней среды ком-
пании, это стабильность внутренних процессов при
минимуме затрат ресурсов всех видов, прежде всего –
усилий персонала. Гомеостаз обусловлен естествен-
ным (неосознанным) желанием персонала и собствен-
ников фирмы иметь стабильные условия существова-
ния. Поэтому важно совершенствовать организацию
с пониманием этой естественности.

Жизнестойкость организации как организма тем
выше, чем выше её способность сохранять гомео-
стаз – то есть способности приспосабливаться к из-
менениям внешней среды. Лучше всего – с упрежде-
нием. Для этого фирма на всех критических участках
должна располагать специальными средствами управ-
ления с использованием принципа обратной связи.
Полный комплекс таких сигнально-регуляторных
средств (СРС) образует гомеостат компании.

Гомеостат – это регулирующий механизм, кото-
рый обеспечивает получение и обработку информации о
состоянии изменчивой внешней среды и на этой основе
координирует деятельность отдельных частей фирмы, а
также корректирует её поведение в целях сохранения
гомеостаза. Гомеостат существует объективно (хотя и
неосознанно, как правило), иначе любая фирма не про-
жила бы и дня. Но воспринимается он обычно только
как совокупность обратных связей и управляющих воз-
действий в иерархической системе управления. Можно
сказать, гомеостат – это и есть то, что принято называть
системой управления фирмой. Получающие последнее
время распространение различные методы управления
персоналом – это тоже частные проявления действия
гомеостата. Однако они существуют обособленно друг
от друга, не системно, и, следовательно, не могут быть
эффективными в необходимой мере.

Обычно руководство решает проблему конфи-
гурации структуры гомеостата самым простым, оче-

видным и, следовательно, неправильным способом.
Руководство всё замыкает на себя через традицион-
ные иерархические структуры, которые часто не со-
ответствуют структуре и конфигурации процессов на
фирме. Кроме того, не имея возможности заниматься
совершенствованием гомеостата, руководство и не
„делегирует” эту функцию кому-либо, пуская на само-
тёк выполнение этой важнейшей – и главной для себя –
функции. Это приводит к накоплению проблем и сте-
пени хаоса на фирме.

На практике СРС крайне редко формализуются
в форме набора документов (кроме управления техно-
логическими процессами). Обычно СРС существуют
в виде неформальных личных отношений между ра-
ботниками, что является одним из следствий эффекта
самоорганизации. Однако формализация создаёт
среду, благоприятствующую эффективному участию
исполнителей в деятельности фирмы по повышению
качества продукции. Многоступенчатое гомеостати-
ческое регулирование принято называть термином
„управление”.

На практике гомеостат обычно организован и
формализован интуитивно. Поэтому он выполняется
далеко не лучшим образом, ограничиваясь иерархи-
ческими отношениями типа „начальник – подчинён-
ный”. Более работоспособными являются СРС разного
уровня с горизонтальными отношениями вида „постав-
щик – потребитель”, что позволяет последующему узлу
цепочки подстраиваться под предыдущие. Дерево
процессов будет работоспособным лишь тогда, когда
операторы процессов начнут выполнять свои функ-
ции по обеспечению процессов. Эти функции должны
быть четко распределены в среде персонала.

Постоянные изменения внешней среды и необ-
ходимость подстраиваться под них показывает, что
идеальная организация фирмы недостижима в прин-
ципе. К идеалу можно только приближаться, совер-
шенствуя отдельные ветви процессов, подчиняя свои
действия поддержанию гомеостаза, совершенствова-
нию гомеостата компании с использованием системно-
процессного моделирования. Это означает, что надо
совершенствовать не столько подразделения и рас-
пределение обязанностей, сколько взаимодействие
исполнителей отдельных процессов, рассматривая их
как взаимных поставщиков и потребителей ресурсов
процессов.

Совершенство компании заключается в её спо-
собности вовремя изменяться, адекватно приспосаб-
ливаясь к новому состоянию среды, и в то же время,
постоянно снижая свою зависимость от неё. Возмож-
ности наращивания СРС – это возможности развития
фирмы, её совершенствования. Торможение разви-
тия этих систем приводит к нарастанию несоответствия
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возможностей компании требованиям изменившейся
внешней среды.

Конкурентоспособность организации, эффектив-
ность функционирования систем менеджмента качества
напрямую зависят от её способности сохранять гомео-
стаз, то есть способности приспосабливаться к турбу-
лентности внешней среды. В вопросах жизненного
цикла организации важным является  сущность про-
цесса возникновения и поддержания жизнеспособности
организации, а именно её самоорганизация. Основы
 теории  самоорганизации заложил И. Пригожин
своими исследованиями по неравновесной динамике
диссипативных структур. Последующие исследования
М. Эйгена, Г. Хакена, Э. Лоренца, Г. фон Фёрстера и
других учёных раскрыли механизмы формирования
организованности в природе, что позволило  утвердить-
ся науке о самоорганизации, называемой ещё синерге-
тикой. Становление теории самоорганизации и перспек-
тивы её социальных приложений обобщены В. Хицен-
ко в его статьях и монографиях.

Автономия подразделений включает самооргани-
зацию и всю мощь человеческого интеллекта. Мно-
жество процессов при этом организуют себя сами. В
структуре грамотно организованной фирмы происхо-
дит направленное сужение разнообразия среды с одно-
временным расширением разнообразия управленчес-
ких возможностей и реакций, постоянно нащупыва-
ется и реализуется компромисс между автономией
частей и централизмом высшего руководства, между
коллегиальностью и автократией. Нужно уметь огра-
ничивать плохую свободу, иначе элементы системы
приносят ее цели в жертву эгоистическим интересам
и результатом будет диктат сильнейшего.

Следуя информационной теории К. Шеннона,
Г. фон Фёрстер развивает измерение порядка и трак-
тует самоорганизацию как возрастание упорядочен-
ности. Это может происходить двумя независимыми
путями, одновременно сосуществующими в реальных
системах [9]. Первый способ предполагает рост по-
рядка за счет импорта его из среды, то есть поступле-
ния энергии и вещества в упорядоченном виде, в виде
„строительных блоков” и расширения системы. Это
можно назвать порядком из порядка.

 Другой путь – порядок из хаоса, когда систе-
ма отбирает  нужные возмущения в среде и встраи-
вает их в свою динамику, управляя ростом внут-
реннего порядка для нейтрализации остальных воз-
мущений. Это означает, что ограниченная энергия
системы может лишь тогда восполняться, если сис-
теме удается превращать часть энергии в структу-
ру, то есть запасать ее в виде порядка и тем ком-
пенсировать вмешательства среды. Такой же меха-
низм поддержания жизни предполагал в свое

время Шредингер. При его нарушении происходит
распад системы.

С определенной степени сложности системы ее
самоорганизацию можно отождествлять со способ-
ностью моделировать среду и себя в среде, выявлять
различия и уточнять границы. Равновесие в подобных
системах невообразимо и, вероятно, гибельно. Идет
непрерывная коррекция правил поведения, осущест-
вляемая по неким алгоритмам, которые также коррек-
тируются и т.д. Такая иерархия типична для социальных
систем. Причем эти изменения на разных уровнях
могут происходить в одинаковом темпе, постоянно
нарушая некий баланс тенденций, мотивов, интересов
участников системы.

Можно сказать, неравновесие системы тем
выше, чем дальше она от статического покоя, чем
меньше у нее запас устойчивости, чем больше по-
движность. В этом смысле неравновесность сложной
(биологической, социальной) системы можно опре-
делить как потенциальную готовность к изменениям,
к адаптации. Чем сложнее, масштабнее, „умнее” сис-
тема, тем дальше она от равновесия со средой, тем
более зыбкой и трудноподдерживаемой, но гибкой и
приспособленной становится ее неравновесие-жизнь.
Эта „устойчивая неравновесность” есть результат
самоорганизации и залог выживаемости.

Неравновесие обеспечено непрерывным обменом
веществом и энергией с окружающей средой, иначе
говоря, метаболизмом. Уникальная динамика таких
устойчиво неустойчивых целостностей описывается 
теорией автопойесисных систем. С точки зрения термо-
динамики самоорганизация, по мнению Руденко А. П.,
есть „антиэнтропийный процесс, внутренняя полезная
работа против равновесия”. Процесс противоположной
тенденции можно назвать дезорганизацией [9].

Чем сложнее система и выше уровень её самоор-
ганизации, тем больше её  возможность уменьшить уро-
вень хаоса внешней среды. Потенциально более слож-
ная система (в том числе фирма) может работать в боль-
шем уровне турбулентности внешней среды. Простая
динамическая система идет к странному аттрактору де-
терминированным путем из детерминированных состо-
яний с нулевой энтропией (от „а” к „б” на рис. 2) [9].
Тогда как сложная самоорганизующаяся система, со-
стоящая из многих элементов и имеющая много степе-
ней свободы, стартует в своем развитии из неупорядо-
ченных состояний с высокой энтропией и снижает ее на
бифуркационном пути к аттрактору (от „в” к „б” на
рис. 2). Причем неравновесность в состоянии „б” выше,
чем в „в”. Этот антиэнтропийный процесс с его неравно-
весным итогом можно назвать самоорганизацией.

Между порядком и хаосом лежит детерминиро-
ванный хаос самоорганизующихся систем. Как при-



164
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012

мер, можно представить кирпичи аккуратно сложен-
ные (а) и рассыпанные по склону (в). Между этими
равновесными состояниями помещена некая художе-
ственная кладка (б). Можно заметить, что не только
неравновесность, но и сложность формы (б) выше,
чем в соседних состояниях. При этом сложность естес-
твенно измерять в смысле Колмогорова, как длину
описания алгоритма, порождающего данное явление.
В этом смысле описание аккуратно сложенных кир-
пичей будет предельно простым и коротким, также
коротким будет алгоритм генерации случайных точек,
который даст внешне неотличимую россыпь кирпи-
чей. Подобрать компактное описание формы (б) – это
трудная, творческая задача. Возможно поиск фрак-
тальных закономерностей приведет к ее решению.

Согласно В. Хиценко самоорганизация – это
самопроизвольный процесс роста и поддержания
взаимокоординации элементов системы путем повы-
шения ее сложности и неравновесности. Это движе-
ние от высокоэнтропийного хаоса по направлению к
порядку, но никогда его не достигающее. Система удер-
живает себя в неравновесности, в зыбкой гармонии
динамического хаоса, который, безусловно, значитель-
но меньше абсолютного.

Теория самоорганизации объектов позволяет
определить необходимые условия эффективного вне-
дрения систем менеджмента качества для повышения
конкурентоспособности организации. Любую органи-
зацию можно рассматривать как систему, функциони-
рующую во внешней среде с определённым уровнем
турбулентности. Организация как сложная динамиче-
ская система, для возможности работы вынуждена под-
держивать гомеостаз, а это, в свою очередь, требует
определённого уровня самоорганизации системы.

Существуют два основных варианта управления
самоорганизацией организации [3]:

1. Спонтанное развитие на основе инициативной
кооперации сотрудников.

2. Целенаправленное развитие автономных струк-
турных единиц фирмы, управляемое самими их участ-
никами.

Свойствами фирмы, определяющими ее конку-
рентоспособность и непосредственно связанными с
самоорганизацией, являются [3]:

1. Адаптивность – понимаемая как форма отно-
шений с внешней средой.

2. Инновационность – совокупность внутри-
фирменных процессов перестройки направлений
деятельности.

Как пишет Р. Вернер, эти свойства определяют
необходимые и достаточные условия формирова-
ния конкурентоспособности компании. Чем более
высокий уровень самоорганизации фирмы, тем легче
и с меньшими затратами можно поддерживать гомео-
стаз – и наоборот. Безусловно, от уровня турбулент-
ности зависит требуемый минимальный уровень само-
организации, при котором фирма может нормально
функционировать. Если фирма не может компенси-
ровать хаос внешней среды за счёт своей организо-
ванности, то начинает работать убыточно и может
обанкротиться.

Можно предположить, что необходимым усло-
вием эффективного внедрения Систем менеджмента
качества для повышения конкурентоспособности
должно быть выполнение следующего неравенства:

(1),
где
Рсаморг – уровень самоорганизации фирмы для

достижения требуемых целей;
Ртурб     – уровень турбулентности внешней среды.
Процесс самоорганизации позволяет формиро-

вать на фирме „порядок из хаоса”. Часть внешней
энергии и вещества трансформируется в структуры
на фирме, которые позволяют сглаживать турбулент-
ность внешней среды. С учётом того, что уровень тур-
булентности в последние десятилетия постоянно воз-

 
                  а                                       б                                             в 

Рис. 2. Иллюстрация роста энтропии (слева направо) от абсолютного и безжизненного порядка
 к беспредельному и безжизненному хаосу

Рсаморг  ≥  Ртурб 

Л. И. Клековкин
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растает, требуемый уровень самоорганизации фирмы
также постоянно должен увеличиваться.

Уровень турбулентности является характеристикой
внешней среды, на который фирма практически не может
воздействовать. Однако уровень самоорганизации фир-
мы поддаётся воздействию и его целесообразно оптими-
зировать в рамках отдельного хозяйствующего субъекта.
Если рассматривать организацию как открытую систему,
то можно определить следующие факторы, от которых
зависит эффективность управления конкурентоспособ-
ностью с точки зрения теории самоорганизации:

1. Уровень неравновестности фирмы – то есть её
способности к изменениям и адаптации;

2. Уровень „полезной” сложности системы
управления на фирме. „Полезность” в данном случае
означает способность системы управления на фирме
уменьшить степень хаоса в организации;

3. Динамики уровня турбулентности внешней
среды фирмы;

4. Соотношения уровня турбулентности внешней
среды и уровня самоорганизации данной фирмы.

Представляет методическую сложность измере-
ние уровня турбулентности внешней среды. Предлага-
ется измерять турбулентность в относительных вели-
чинах, сравнивая её реальное значение с максималь-
ным уровнем – то есть уровнем максимального хаоса.
Соответсвенно, максимальный уровень турбулентности
принимается равным единице – то есть равным 100%.

В сопоставимых относительных единицах измере-
ния предлагается оценивать и уровень самоорганизации
субъекта хозяйствования. Максимальным единичным её
уровнем (соответствует 100%) можно считать такое её
значение, которое полностью компенсирует максималь-
ный хаос в единицу времени. В соответствии с таким
подходом можно предложить следующий показатель:
уровень самоорганизации хозяйствующего субъекта – это
величина его способности  полностью преобразовывать
данный уровень турбулентности за единицу времени.

Возможные соотношения уровней турбулентно-
сти и самоорганизации показаны на рис. 3.

Потенциальную эффективность управления кон-
курентоспособностью определяет параметр разницы
действительного уровня турбулентности внешней
среды и уровня самоорганизации у данной фирмы,
определяемый по формуле:

                     ΔP = УТдейст - УСф ,                                                                                         (2)
где  ΔP – параметр разницы действительного уров-

ня турбулентности  и уровня самоорганизации у дан-
ной фирмы;

УСф – уровень самоорганизации  данной фирмы.
Возможности фирмы стабилизировать производ-

ственные процессы в зависимости от параметра ΔP
показаны на рис. 4 ( рассмотрены фирмы с величинами
ДP трёх фирм, которые показаны на рис. 3). Фирмы,
имеющие относительно невысокие значения ΔP
(фирма 1 и фирма 2), в состоянии обеспечить требуе-
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Фирма Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3 

УТ,УС 

1 

 УТдейст 
+ΔP1 

-ΔP2 

-ΔP3 

УС1 

УС2 

УС3 

Рис.  3. Возможные варианты соотношения уровней турбулентности внешней среды
и самоорганизации субъекта хозяйствования

Условные обозначения:
УТ – уровень турбулентности, относительные ед.; УС – уровень самоорганизации,  относительные ед.;  УТдейст – действитель-

ный уровень турбулентности в стране, относительные ед.; УС1, УС2, УС3 – уровень самоорганизации у соответствующей
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мую стабильность производственных процессов.
Фирма 3, имеющая недостаточный уровень самоор-
ганизации для компенсации турбулентности внешней
среды, не в состоянии обеспечить требуемые пара-
метры производственных процессов.

Можно предположить, что теория самооргани-
зации определяет те факторы, которые требуется учи-
тывать при внедрении Систем менеджмента качества
на фирме. Внедрённая и сертифицированная СМК бу-
дет эффективно функционировать только тогда, когда
уровень самоорганизации фирмы будет в достаточной
степени компенсировать существующий  уровень тур-
булентности внешней среды. Этому может способство-
вать два одновременно протекающих процесса:

1. Действия государства по снижению или за-
медлению темпов увеличения уровня турбулентности
национального хозяйства страны;

2. Работа руководства и персонала организации
по повышению уровня её самоорганизации.

Перечисленные выше факторы позволяют объяс-
нить частые неудачи простого копирования успешного
опыта хозяйствования развитых стран. Отрицательный
опыт можно объяснить худшим соотношением отно-
сительно высокого уровня турбулентности хозяйство-
вания в РФ и достаточно низким уровнем самоорга-
низации большинства хозяйствующих субъектов.

Объединяя системно-процессный подход с тео-
рией самоорганизации, можно сделать следующие
взаимосвязанные выводы:

1. Любая организация представляет собой откры-
тую динамическую систему, взаимодействующую с
внешней средой. В том числе от состояния внешней
среды и её турбулентности зависят возможные эф-
фективные методы управления конкурентоспособностью.

2. Согласно взглядам И. Ансоффа, в условиях
турбулентности фирма будет успешной, если её внеш-
няя среда, реакция на неё, организационная культура
и существующие возможности будут соответствовать
друг другу. Теория И. Ансоффа не уточняет факторы,
от которых зависят потенциальные возможности фир-
мы успешно работать в условиях турбулентности.

3. Деятельность организации является совокуп-
ностью взаимосвязанных процессов, которые подчи-
няются объективным законам природы. Важно пони-
мать, что процесс – это не только сама деятельность,
но и итоги данной деятельности. Определение основ-
ных процессов и  их взаимосвязей является необхо-
димой предпосылкой для эффективного внедрения
систем менеджмента качества, а также последующе-
го управления в области конкурентоспособности.

4. Организация представляет собой определённое
объединение групп людей, имеющих свои цели и
образующих социальный организм. Каждая группа
людей имеет определённый уровень самоорганизации,
поддерживает в процессе работы свой гомеостаз и
имеет свой гомеостат.

5. Важным условием эффективного управления
является переход от стабилизации процесса как таково-

 

 
 

        Фирма 1          Фирма 2           Фирма 3 

ПВ 

Время 

процесс до регулирования 

процесс после 
регулирования 

+ΔПВ 

-ΔПВ 

Рис. 4. Возможные варианты возможности стабилизации процессов на фирме
в зависимости от параметра ΔP фирмы

Условные обозначения:
ПВ – потоки вещества или энергии на фирме; +ДПВ, -ДПВ – возможные отклонения процесса на фирме
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го к стабилизации состояния характеристик этого про-
цесса при изменяющихся условиях внешней среды.

6. Теория самоорганизации объектов позволяет
определить необходимые условия эффективного вне-
дрения систем менеджмента качества. Чем более вы-
сокий уровень самоорганизации фирмы, тем легче и
с меньшими затратами можно поддерживать гомео-
стаз – и наоборот.

7. Уровень самоорганизации фирмы по возмож-
ности должен быть выше уровня турбулентности
внешней среды.

8. Эффективность управления конкуренто спо-
собностью зависит от соотношения уровня турбулент-
ности внешней среды и уровня самоорганизации дан-
ной фирмы. Данное соотношение определяет эффек-
тивность внедрения успешного опыта хозяйствования
развитых стран в РФ.
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Клековкін Л. І. Використання теорії само-
організації для підвищення ефективності управ-
ління конкурентноздатністю організації

У статті розглянуто необхідні умови ефективно-
го управління конкурентноздатністю організації, зас-
новані на положеннях теорії самоорганізації і процесс-
ном підході. Обґрунтовується необхідність відповід-
ності рівня самоорганізації фірми рівню турбулентності
зовнішнього середовища. Запропоновано новий по-
казник рівня самоорганізації фірми і новий параметр,
що визначає потенційну ефективність управління кон-
курентоспроможністю організації.

Ключові слова: теорія самоорганізації, процес-
сный підхід, управління конкурентноздатністю,
системний підхід

Клековкин Л. И. Использование теории
самоорганизации для повышения эффектив-
ности управления конкурентоспособностью
организации

В статье рассматриваются требуемые условия
эффективного управления конкурентоспособностью
организации, основанные на положениях теории само-
организации и процессном подходе. Обосновывается
необходимость соответствия уровня самоорганизации
фирмы уровню турбулентности внешней среды. Пред-
ложен новый показатель уровня самоорганизации
фирмы и новый параметр, который определяет потен-
циальную эффективность управления конкурентоспо-
собностью организации.

Ключевые слова: теория самоорганизации, про-
цессный подход, управление конкурентоспособно-
стью, системный подход
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organization to improving management of
competitiveness the organization

 The article discusses the necessary conditions for
effective governance competitiveness of organizations
based on the theory of self-organization and process
approach. The necessity of matching the level of self-
organization of the firm level of turbulence of the external
environment. The new indicator of level of self-organizing
of firm and new parameter which defines potential
management efficiency competitiveness of the
organization is offered.
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Постановка проблемы в общем виде и ее
связь с важными научными и практическими
задачами. Сегодняшние логистические системы пред-
ставляют собой комплексное взаимодействие различ-
ного рода факторов. Для определения дальнейшей
стратегии их развития необходимо знать и понимать
значимость данных факторов в системе. Взаимодей-
ствие входящих факторов определяет:

1. Конкурентоспособность предприятия;
2. Эффективность работы производственных под-

разделений;
3. Эффективность использования производствен-

ного оборудование;
4. Рациональное управление системой запасов;
5. Рациональность планирования производствен-

ных операций и т.д.
Поэтому на сегодня вопрос о выборе факторов

для исследования и формирования логистической
системы является актуальным.

Анализ последних исследований и публика-
ций, в которых было положено начало разреше-
ния проблемы. В предыдущей статье [1]  была рас-
смотрена модель влияния факторов производства на
логистическую систему. Были определены и описаны
основные факторы, которые оказывают влияние на
конкурентоспособность работы предприятия. Однако
в данной статье рассматривалось влияние общепри-
нятых факторов и не были учтены факторы, которые
оказывают влияние на отдельные структурные подраз-
деления предприятия.

Целью статьи является:
1. Построить логистическую систему предприя-

тия с учетов влияния факторов производства.
2. Определить влияние исследуемых факторов

на комплексную производственную логистическую
систему.

3. Определить оптимальный вариант функциони-
рования логистической системы.

Научная новизна статьи состоит в составлении
уравнения описывающем влияние факторов производ-
ства на логистическую систему.

Основной материал исследования с полным

обоснованием научных результатов. Логистическая
система – это адаптирующаяся система с обратной
связью, в границах которой выполняются те или иные
логистические операции, состоящая из нескольких
элементов, представляющих собой ее подсистемы, име-
ющая развитые связи с внешней средой и прочные,
стабильные связи между элементами системы [2, c. 47].

Для анализа влияния данных факторов на модель
и определения их связи между собой применим много-
факторный эксперимент. Производственная функция
будет иметь следующий вид:

                                                                           (1)

Записывается уравнение регрессии для экспери-
мента типа      [2]:

                                                                   (2)

где            – значение факторов;
  – свободный член, равный выходу при         ;

  – коэффициенты регрессии соответству-
ющих факторов, которые показывают влияние того или
иного фактора;

        – коэффициенты регрессии, которые
характеризуют двойное взаимодействие между фак-
торами;

– коэффициенты регрессии кото-
рые указывают на тройное взаимодействие факторов;

     – коэффициенты регрессии,
которые указывают на взаимодействие четырех фак-
торов;

      – коэффициенты регрессии, которые ука-
зывают на взаимодействие пяти факторов.

Данное уравнение записывается для структурного
звена системы – снабжение, для остальных структур-
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ных звеньев уравнения будут аналогичны, с учетом
соответствующих коэффициентов.

Фиксируется обозначение факторов       для ис-
следуемой системы:

1. Отдел материально технического снабжения:
закупочная цена;       качество поступающего

сырья;        время доставки; затраты связанные с
хранением;        эффективность работы службы за-
купок;

2. Производство:          розничная цена;         се-
бестоимость производимой продукции;          длите-
льность производственного цикла;         Качество
внутренне производственных операций;           Надеж-
ность работы оборудования;

3. Сбыт:           спрос на выполненную продук-
цию;         качество готовой продукции;    на-
дежность выполнения заказа;            доля завоеванно-
го рынка;         экономика – политическая ситуация;

Целью создания логистической системы являет-
ся доставка материально-сырьевых ресурсов и/или
товаров и услуг в нужное место, в заданном коли-
честве и ассортиментном составе, подготовленных в

максимально возможной степени к производственно-
му или личному потреблению, при оптимальном уров-
не издержек производства и обращения [2, c. 42]

Авторская схема исследования факторов логис-
тической системы представляется на рис. 1.

Составляется таблица данных (табл. 1) для про-
ведения эксперимента. Данная таблица  отображает
необходимые данные для проведения соответствую-
щих расчетов.

Предлагается определять конкурентоспособность
работы отдела снабжения по следующей зависимости:

                                                             ,     (3)
где       – конкурентоспособность работы отдела
снабжения;

       – качество поступающего сырья;
         – эффективность работы службы закупок;
       – закупочная цена;
          – время доставки;

         – затраты связанные с хранением.
Данная зависимость определяет общие затраты

грн., которые понесет предприятие при покупке 1 т.

Рис. 1. Схема исследования факторов

Таблиця 1
Данные для проведения исследования

 

Исследуемые факторы Область значений Интервал 
варьиров. MIN MEAN MAX 

Закупочная цена, грн./т. 1880 2000 2120 120 
Качество поступающего сырья 0,75 0,87 0,99 0,12 
Время доставки, ч. 20 30 40 10 
Затраты связанные с хранением, грн./т.*ч. 13,5 15,5 17,5 2 
Эффективность работы службы закупок 0,65 0,8 0,95 0,15 
Розничная цена 4440 4680 4920 240 
Себестоимость производимой продукции 3200 3360 3520 160 
Длительность производственного цикла 4 6 8 2 
Качество внутренне производственных операций 0,85 0,9 0,95 0,05 
Надежность работы оборудования 0,7 0,8 0,9 0,1 
Спрос на выполненную продукцию, млн./т. 6,15 6,7 7,25 0,55 
Качество готовой продукции 0,85 0,9 0,95 0,05 
Надежность выполнения заказа 0,82 0,9 0,98 0,08 
Доля завоеванного рынка 0,6 0,75 0,9 0,15 
Экономика – политическая ситуация 0,62 0,8 0,98 0,18 
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продукции. Время доставки влияет на общие затраты
на хранение, т.к. в независимости от  времени достав-
ки постоянными затратами остаются:

– обслуживание складской площади;
– обслуживание технологического оборудования;
– заработная плата рабочих.
Поэтому да же при условии пустого склада за-

траты на хранение остаются, производитель несет за-
траты связанные с хранением материалов во время
поставки заказанной партии ТМЦ.

Для анализа факторов производства предлагает-
ся использовать следующую формулу:

                                                                      (4)

где    – конкурентоспособность производства;
   – розничная цена;

         – себестоимость производимой продукции;
     – коэффициент качества внутрипроизвод-

ственных операций;
      – коэффициент надежности работы обору-

дования;
        – длительность производственного цикла.
Конкурентоспособность производства определя-

ется размером возможной прибыли в единицу време-
ни при заданном уровне производства. В данную фор-
мулу включены ряд коэффициентов, которые оказы-
вают непосредственное влияние на сферу производ-
ства. Результаты расчетов занесены в табл. 2.

Для анализа факторов сбыта предлагается ис-
пользовать следующую формулу:

                                                                                                                     (5)
где           – конкурентоспособность отдела сбыта;

        – спрос на готовую продукцию
       – коэффициент характеризующий качество

готовой продукции;
    – коэффициент надежности выполнения

заказа;
   – доля завоеванного рынка;
    – коэффициент характеризующий экономи-

ко-политическую ситуацию.
Коэффициенты регрессии рассчитываются по

следующим формулам [3, c. 43]:

(6)

 (7)

(8)

Определим коэффициент b1:

Остальные коэффициенты определяются анало-
гично, результаты заносятся в табл. 3.

По результатам табл. 3. построим график (рис. 2.)
отображающий интервалы варьирования рассчитанных
коэффициентов.

Рассмотрим влияние основных факторов. Так
как прибыль рассчитана для одного ряда данных, т.е.
k=1, то дисперсия среднего значения равняется ошиб-
ке метода исследования определяемой традиционным
способом в виде среднего квадратичного отклонения
по следующей формуле:

                                                                (9)
где    – средняя арифметическая результатов иссле-
дования;

   – значение i-ого варианта эксперимента;
   – количество проводимых измерений.
Дисперсия среднего значения,  определяется по

формуле:

Дисперсия коэффициентов регрессии определя-
ется по формуле:

Ошибка коэффициента регрессии определяется
по формуле:

Для оценки значимости коэффициентов регрес-
сии составляется неравенство:

где        – коэффициент Стьюдента, т.к. k=1, то =1.
Полученные результаты  коэффициентов для от-

дела материально технического снабжения проверя-
ются следующим образом:

Т.к.  все коэффициенты верны, то записывается
окончательное уравнение регрессии для отдела мате-
риально технического снабжения:
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Таблиця 3
Значение коэффициентов регрессии

Рис. 2. Значения коэффициентов регрессии по структурным подразделениям предприятия

После проверяются полученные коэффициенты
для производства по следующим неравенствам:

Т.к.  все коэффициенты верны, то записывается
окончательное уравнение регрессии для производства:

Отрицательное значение показателя  свидетель-
ствует о том, что при увеличении данного показателя

искомое значение конкурентоспособности будет умень-
шаться.

По той же методике проверяются полученные
коэффициенты для отдела сбыта:

Т.к.  все коэффициенты верны, то записывается
окончательное уравнение регрессии для отдела сбыта:

 .,,,,,, 54321 X80712X88506X801900X20691X801036405702y ⋅+⋅+⋅+⋅−⋅+=
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Согласно полученных данных можно сделать
следующие выводы:

1) при нулевом значении  заданных коэф-
фициентов, т.е.
                                                  значение конкурен-
тоспособности           составит 2323,64 грн./т.;

2) если изменить значение качества поступающе-
го сырья на интервал варьирования               то
значение            измениться на ± 44,64 грн.;

3) если изменить значение времени доставки на
интервал варьирования,                 то значение
измениться на ± 107,88 грн.;

4) если изменить значение закупочной цены на
интервал варьирования,                           то значение

  измениться на ± 120,0 грн.;
5) если изменить значение затрат связанных с

хранением на интервал варьирования
то значение           измениться на ± 41,76 грн.;

6) если изменить значение эффективности рабо-
ты службы закупок  на интервал варьирования,
             то значение         измениться на ± 60,68 грн.;

7) двух, трех, четырех и т.д. уровневые коэффи-
циенты свидетельствуют о взаимодействии между
факторами, т.е.показывают, что влияние одного из
факторов неодинаково при разных значениях другого
[3, c.45]. Многоуровневые коэффициенты не прошли
проверку значимости, поэтому дальнейший их учет
можно не выполнять.

8) Из графика (рис. 2.) и выполненных расчетов
видно, что оптимальным вариантом является вариант
№ 19, т.к. для эффективной работы одела ОМТС
должно выполняться следующее условие:

Согласно полученных данных можно сделать
следующие выводы:

1) при нулевом значении заданных коэффициен-
тов, т.е.
значение конкурентоспособности (Y) составит
5702,40 грн./т.·ч.;

2) если изменить значение розничной цены  на
интервал варьирования                                     то значение
конкурентоспособности  измениться на ± 1036,8 грн./т.·ч.;

3) если увеличить значение себестоимости про-
изводимой продукции на величину,
то значение (Y) уменьшится на 691,2грн./т.·ч.;

4) если изменить значение длительности произ-
водственного цикла  на величину,                то зна-
чение (Y) уменьшится на 1900,8грн./т.·ч.;

5) если изменить значение качества внутренне
производственных операций на интервал варьирова-
ния                      то значение конкурентоспособности
измениться на  506,88грн./т.·ч.;

6) если изменить значение надежности работы
оборудования на интервал варьирования,
то значение конкурентоспособности измениться на
712,8грн./т.·ч.;

7) многоуровневые коэффициенты не прошли
проверку значимости, поэтому дальнейший их учет
можно не выполнять.

8) из графика (рис. 2.) и выполненных расчетов
видно, что оптимальным вариантом является вариант
№ 25, т.к. для эффективного функционирования
производственной системы необходимо выполнение
условия:

Согласно полученных данных можно сделать
следующие выводы:

1) при нулевом значении заданных коэффициен-
тов, т.е.
конкурентоспособность  (Y) составит 3,26млн.грн.;

2) если изменить значение спроса на выполнен-
ную продукцию на интервал варьирования
то значение конкурентоспособности измениться на
± 0,27млн. грн.;

3) если изменить значение качества готовой про-
дукции на интервал варьирования,           то
значение конкурентоспособности измениться на
± 0,25млн. грн.;

4) если изменить значение надежности выполне-
ния заказа на интервал варьирования,                    то
значение конкурентоспособности измениться на
± 0,29млн. грн.;

5) если изменить значение доли завоеванного
рынка на интервал варьирования               то
значение конкурентоспособности измениться на
± 0,65млн. грн.;

6) если изменить значение экономико-политичес-
кой ситуации на интервал варьирования,                то
значение конкурентоспособности измениться на
± 0,73млн. грн.;

7) Многоуровневые коэффициенты не прошли
проверку значимости, поэтому дальнейший их учет
можно не выполнять.

8) из графика (рис.2.) и выполненных расчетов
видно, что оптимальным вариантом является вариант
№ 32, т.к. для эффективного функционирования произ-
водственной системы необходимо выполнение условия:

Таким образом, полученные коэффициенты пред-
ставляют научный интерес, и их дальнейшее исследо-
вание позволит определить точное влияние факторов
производства на конкурентоспособность крупных
предприятий в предпринимательской деятельности.
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Выводы. В ходе проведения исследования
были выбраны ключевые факторы, которые оказыва-
ют влияние на эффективность функционирования ло-
гистической системы при достижении конкурентных
преимуществ. В результате решения системы уравне-
ний было установлено, что выбранные факторы ока-
зывают влияние на формирование конкурентных пре-
имуществ, были определены оптимальные варианты
работы структурных подразделений предприятия при
выполнении заданных условий.

Результатом проведенных исследований реко-
мендуется следующая  система уравнений, характе-
ризующих работу логистической системы металлур-
гических предприятий:

В дальнейших научных исследованиях необхо-
димо учитывать полученную систему уравнений при
разработке логистической системы управления акци-
онерными предприятиями.
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У статті побудовано систему рівнянь, зумовле-
них методом планування експерименту. Визначено
чинники, що впливають на ефективність роботи логіс-
тичної системи. За результатами рішення системи
рівнянь визначено оптимальні варіанти взаємодії дослі-
джуваних чинників.
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Постановка проблеми. Якість побутових по-
слуг, включаючи їх безпеку, є найважливішою харак-
теристикою сфери побутового обслуговування насе-
лення. Високий рівень якості послуг дозволяє більш
повно задовольняти потреби населення й створювати
сприятливі умови проживання в регіоні. Підвищення
якості побутових послуг сприяє зростанню їх обсягу,
розвитку галузі в цілому, збільшенню зайнятості на-
селення.

Підприємства, що здійснюють свою діяльність на
ринку побутових послуг під час фінансової кризи та
негативних політичних і економічних подій, мають, з
одного боку, проблему значного зниження спожив-
чого попиту на побутові послуги через зниження рівня
матеріального добробуту населення, а з іншого – за-
гострення конкуренції між підприємствами.

У сучасних економічних умовах, у яких опини-
лися підприємства, у тому числі підприємства побуто-
вого обслуговування (невідповідність зростання за-
робітної плати рівню інфляції, підвищення тарифів на
комунальні платежі, безробіття, зниження реальних до-
ходів населення), проблема підтримки споживчого
попиту населення й конкурентоспроможності під-
приємств здобуває особливої актуальності. Рішенням
зазначеної проблеми може стати збереження наявної
клієнтської бази за рахунок підвищення якості обслуго-
вування й орієнтації підприємства на споживача шля-
хом впровадження системи менеджменту якості.

Дослідження та публікації, в яких розгля-
дається проблема. Різноманітним аспектам регулю-
вання якості побутових послуг надано чимало уваги в
багатьох роботах зарубіжних та вітчизняних учених,
серед яких Ю. Адлер, А. Антонов, В. Версан, В. Галє-
єва, А. Горанін, Н. Гуков, Л. Єрохіна, Н. Кобелєв,
Т. Конти, Л. Коржнева, Є. Панфілов, Н. Платонова,
Б. Робертсон, М. Соінова, Л. Сульповар, Г. Сюткін,
Б. Уортман, Я. Ядгаров та  інші.

У роботах вчених якість послуг характеризується
як один із найважливіших показників розвитку сфери
побутового обслуговування, пропонуються підходи до
її оцінки та підвищення.

Проте відомі дотепер дослідження не містять
повною мірою вирішення теоретичних і методичних
проблем забезпечення якості побутових послуг насе-
ленню, до того ж існують також специфічні аспекти
якості саме, у процесі надання послуг, оскільки навіть

якісні послуги можуть бути неякісно надані (великі
черги, порушення строків, брак інформації щодо про-
понованої послуги, невідповідна інформація, тощо).

До того ж, підходи до оцінки якості, і зміст, і саме
поняття якості побутових послуг в теоретичному
аспекті з часом зазнають істотних змін, отже, потре-
бують подальшого дослідження.

Мета статті – висвітлення та розвиток теоретич-
них методів та практичних підходів до управління
якістю побутових послуг.

Виклад основного матеріалу. Основополож-
ник сучасної теорії менеджменту Пітер Друкер відзна-
чав, що „метою компанії є створення для себе спожи-
вачів. Переорієнтація на їхні інтереси представляє по-
зитивний, найбільш гострий і осмислений спосіб пере-
будови організації. Тим більше, якщо цю ідею розбу-
довують і готові підтримати працівники компанії. Вра-
ховуючи наявність нерозривного зв’язку між рівнями
задоволеності споживачів і персоналу, немислимо
добитися позитивних результатів перебудови підприєм-
ства, якщо вона не користується підтримкою з боку
працівників. Орієнтація компанії на споживача повин-
на стати пріоритетом усіх співробітників, і це є гаран-
тією успіху” [1].

Споживачам необхідні побутові послуги, харак-
теристики яких задовольняли б їх потреби й очікуван-
ня. Потреби й очікування споживачів відбиваються в
технічних умовах надання побутових послуг і звичай-
но вважаються вимогами споживачів. Вимоги можуть
бути встановлені організацією в результаті проведення
досліджень споживачів і визначення необхідного на-
бору характеристик побутових послуг.

Зазначимо, що система менеджменту якості до-
пускає систематичний аналіз вимог споживачів, ви-
значення процесів, що сприяють постійному поліпшен-
ню якості надання побутових послуг і, як наслідок, –
підвищенню задоволеності споживачів.

На нашу думку, саме клієнт є ключовою фігу-
рою під час організації вигідного бізнесу, тому що
втрата клієнтів внаслідок відсутності належного обслу-
говування спричинить дійсне зниження обсягів при-
бутку організацій, у тому числі й підприємств побуто-
вого обслуговування. Саме тому необхідно виокрем-
лювати значимість застосування системи менеджменту
якості на підприємствах сучасного ринку побутових
послуг.
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Доцільно уточнити поняття „якість”. Словник
Ожегова визначає поняття якість у двох варіантах, як
воно традиційно сприймається з мовних позицій. У
першому значенні якість трактується як наявність істот-
них ознак, властивостей, особливостей, що відрізня-
ють один предмет або явище від інших, а в другому –
як та чи інша властивість, ознаку, що визначає достої-
нство чого-небудь [2].

В. Копнов, посилаючись на стандартизоване
визначення якості ISO 9000:3.1.1, стверджує, що
якість – ступінь відповідності властивих характерис-
тик вимогам [3].

У науці також відомі відмінні за визначенням
терміну „якість”. Перше з цих визначень є більш при-
таманним філософії, де якість трактують як сукупність
властивостей об’єкту, на основі якої він виділяється з
різноманіття інших об’єктів, його істотна визначеність.
Очевидно, простежується аналогія з першим з визна-
чень словнику Ожегова.

Для економічних, юридичних, а також технічних наук
більш уживаним є друге визначення, хоча й перше зна-
чення терміну також використовується. Отже, другий
смисл, що містить термін „якість”, трактує сукупність
тільки тих властивостей об’єкту, які визначають „наскільки
хороший даний об’єкт у використанні (добре задовольняє
потреби)”. Саме в цьому смислі й використовується
поняття якість щодо послуг.

Попри активне використання терміну „якість” в
різноплановій науковій літературі, фахівці так і не
дійшли єдиного висновку стосовно терміну, що
містить в собі безліч різних авторських трактувань, а
також відмінності у визначенні терміну за вітчизняни-
ми й міжнародними стандартами.

Істотні розбіжності між визначеннями терміну
„якість” пов’язані з концентрацією авторів визначень
на різних аспектах зазначеної категорії: структурі
якості, співвідношенні якості та можливого збитку
від застосування продукції, процесах формування і
вияву якості, а також не тільки технічних, технологіч-
них та екологічних, але й соціально-етичних сторо-
нах якості.

Отже, навіть термінологічні засади поняття „якість
послуги” потребують подальшого розвитку і окремих
досліджень. Утім, доцільно при цьому мати на увазі,
що кінцевою метою подібних досліджень має стати
саме підвищення якості послуг та опрацювання кон-
кретного механізму, що стимулюватиме таке підви-
щення і досягнення конкурентоспроможного рівня.

Таким чином, говорячи про визначення якості
послуги, можна запропонувати таке визначення.

Якість послуги – сукупність властивостей по-
слуги, що визначають її придатність задовольняти вста-
новлені й передбачувані потреби відповідно до її при-
значення, і містить у собі якість обслуговування і якість
результату послуги.

Задоволеність споживачів залежить від багатьох
внутрішніх факторів, серед яких можна назвати на-
ступні: продукція й матеріали, що застосовуються під
час надання побутової послуги, устаткування, термін
виконання замовлення, знання й навички основного й
допоміжного персоналу, а також безпосереднє обслу-
говування споживачів до й під час надання побутової
послуги.

Підвищення якості побутового обслуговування
може бути досягнене в результаті впровадження сис-
теми управління якістю з урахуванням факторів, що
впливають на процес надання побутових послуг.

Вимоги до якості послуг можуть задаватися
національними стандартами, нормативно-технічними
документами міжнародних організацій, у тому числі
професійних, а також формулюватися в рамках сис-
тем якості, що діють у фірмах. Послуги й відповідні
способи їх надання мають і якісні, і кількісні характе-
ристики. Кількісні характеристики можна виміряти, а
якісні вимагають суб’єктивної оцінки. Обидва типи
характеристик мають бути чітко визначені з урахуван-
ням вимог до послуги або способу її надання і про-
аналізовані виробником послуги.

Вимоги до послуг, пов’язані з характеристика-
ми, безпосередньо сприйманими користувачем, що і
є об’єктами його оцінки. Вимоги, пропоновані до спо-
собів надання, пов’язані з характеристиками, що без-
посередньо зачіпають якість послуг, але не завжди
сприймаються користувачами.

До характеристик, пов’язаних з вимогами до
надання послуги, належать такі: час очікування й
надання побутової послуги, точність терміну вико-
нання послуги, повнота послуги, ступінь довіри,
простота доступу, безпека, швидкість реагування,
ввічливість, зручність, естетичність, обстановка й
гігієна, продуктивність підприємства обслуговуван-
ня, чисельність персоналу й тривалість окремих
процесів [4].

Орієнтація підприємства побутового обслугову-
вання на клієнта є значною конкурентною перевагою
у жорсткій ринковій конкурентній боротьбі серед по-
дібних підприємств за наявності корпоративних стан-
дартів обслуговування, які забезпечать усім клієнтам
компанії однаково високий рівень обслуговування.

На рис. 1. представлена політика підприємств
побутового обслуговування населення (ПОН) в області
якості. Зазначимо важливість забезпечення контролю
якості надання побутових послуг.

Можна виділити кілька підходів до аналізу й
управління якістю надання побутових послуг на під-
приємстві:

маркетинговий підхід, заснований на аналізі
й управлінні процесом взаємодії покупця й продавця
побутових послуг (interactive process);

логістичний підхід.
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У межах кожного підходу передбачається на-
явність декількох методів.

Маркетинговий підхід до оцінки якості надання
побутових послуг містить у собі: метод діаграмного
проектування, метод точок дотику, метод споживчого
сценарію, метод реінжинірингу, метод „Mystery
Shopping”.

Метод діаграмного проектування, який запропо-
нував Лінн Шостак, являє собою схематичне пред-
ставлення всіх етапів процесу надання побутової по-
слуги з урахуванням поділу їх на видиму й невидиму
зону для клієнта. За допомогою використання методу
blue-printing аналізуються, контролюються й коректу-
ються окремі завдання надаваної побутової послуги.

Метод точок дотику полягає в такому: процес
взаємодії персоналу підприємства зі споживачами в
момент надання послуги називають „точкою дотику”.
Саме цей момент уважається контрольованим, і тому
існує можливість моделювання процесу надання по-
слуги й, відповідно, його контролю.

Метод споживчого сценарію заснований на тому,
що, крім менеджера й маркетолога, брати участь у
процесі проектування можуть і споживачі послуг.

Метод реінжинірингу за своєю сутністю схожий
на метод діаграмного проектування. Однак, відмінність
полягає в тому, що аналізом, контролем і коректуван-
ням процесу надання побутової послуги займаються
всі відділи підприємства.

 Політика підприємств побутового обслуговування в 
області якості 

Планування якості 
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Рис. 1. Петля якості надання побутових послуг 1

1 Складено автором за [5]
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Метод „Mystery Shopping”, що в перекладі з ан-
глійського означає „таємнича покупка”, набув широ-
кого застосування в США в 1970-х рр. Ціль такого
методу полягає в оцінці якості надання побутових по-
слуг. Його суть полягає в тому, що представники фірми
під видом покупця відвідують торговельні зали
й салони, а потім отримують „послуги”. Перевагою
цього методу є несподіванка контролю, таємність,
пряме спостереження. Проте відзначимо, що специ-
фіка послуг, як товару, дещо ускладнює й потребує
додаткових витрат під час застосування такого мето-
ду. На відміну від таємної купівлі товару, який зде-
більшого може бути практично без шкоди поверне-
ний продавцю, надані послуги повернути як правило
неможливо. Втім, зазначене не виключає можливості
досить ефективного застосування цього методу та
сприяння його підвищенню якості послуг, навіть зва-
жаючи лише на врахування співробітниками можли-
вості такої перевірки, не кажучи вже ще й про органі-
заційні висновки з її результатів.

Логістичний підхід до оцінки якості надання по-
бутових послуг може бути представлено двома мето-
дами: методом „Точно в термін” і методом „Загального
управління якістю”. Головним у методах логістичного
підходу є якісно надана послуга в мінімальний термін.
Невід’ємним процесом життєвого циклу послуги в си-
стемі менеджменту якості є закупівлі. Від якості вихі-
дних матеріалів, декоративних виробів і т.д. багато в
чому залежить якість кінцевої послуги.

Вибір того або іншого методу – складний процес,
який обов’язково залежить від факторів, що вплива-
ють на процес надання побутових послуг.

Висновки. Якість послуги – сукупність власти-
востей послуги, що визначають її придатність задо-
вольняти встановлені й передбачувані потреби відпо-
відно до її призначення, і містить у собі якість обслуго-
вування і якість результату послуги.

Розроблена методика оцінки й управління якістю
надання побутових послуг рекомендує використову-
вати оптимальну сукупність методів, що дозволить
одержати найбільш реальну картину щодо якості на-
даваних побутових послуг та сприятиме виявленню
проблемних аспектів щодо якості послуг та їх подаль-
шому усуненню, а отже й підвищенню якості послуг.

Окремої уваги та подальших досліджень
заслуговують питання управління якістю побутових по-
слуг, а саме система показників. У цьому сенсі доціль-
но ретельно досліджувати існуючий зарубіжний досвід
та можливості його застосування у вітчизняних умовах.
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Альошкін С. Л. Методологічні основи управ-
ління якістю надання побутових послуг

У статті розглянуто необхідність застосування
системи менеджменту якості на підприємствах побу-
тового обслуговування населення, наведено фактори,
що формують якість надання побутових послуг, а та-
кож у межах маркетингового й логістичного підходу
розглянуто методи контролю якості надання побуто-
вих послуг

Ключові слова: якість, побутові послуги, систе-
ма менеджменту якості, контроль якості.

Алёшкин С. Л. Методологические основы
управления качеством предоставления бытовых
услуг

В статье рассмотрена необходимость применения
системы менеджмента качества на предприятиях бы-
тового обслуживания населения, приведены факторы,
формирующие качество предоставления бытовых ус-
луг, а также в рамках маркетингового и логистичес-
кого подхода рассмотрены методы контроля качества
предоставления бытовых услуг

Ключевые слова: качество, бытовые услуги, си-
стема менеджмента качества, контроль качества.

Al’oshkin S. L. Methodological basis of
providing quality management personal services
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approach discussed methods of quality control to provide
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Сучасний етап еволюції світової економіки де-
монструє суперечливі тенденції глобалізації, коли по-
силюється нерівномірність розвитку національних еко-
номік, а вплив транснаціональних корпорацій на ринки
окремих країн стрімко зростає. Глобалізація економі-
ки зумовлює зміну характеру взаємодії окремих еко-
номічних одиниць на всіх рівнях господарювання.
Зазначимо, що системного характеру діяльність щодо
захисту та підтримки корпоративних структур з боку
держави почала набувати нещодавно, а ставлення до
неї є поки неоднозначним. Значний вплив тут здійснює
рівень інтеграції національної економіки з економіка-
ми інших країн, ставлення до конкуренції та досвід
застосування конкурентного законодавства, рівня уре-
гульованості економіки тощо.

У науковій літературі підкреслюється визначаль-
на роль великих корпорацій в інтенсифікації економі-
чного зростання. Вагомий внесок у дослідження особ-
ливостей регулювання діяльності корпоративних струк-
тур зробили С. Авдашева, В. Вишневський, Ю. Ба-
жал, А. Берлі, В. Базилевич, Й. Шумпетер, Дж. Гелб-
рейт, Ю. Пахомов, А. Сірко, Н. Супрун, В. Геєць,
А. Гальчинський, І. Князєва, В. Лагутін, В. Осецький,
О. Пилипенко, С. Смерічевський, О. Точилін, Л. Фе-
дулова, О. Шнипко, О. Шнирков, А. Шастітко та інші
дослідники. Не зважаючи на вагомі напрацювання у
царині дослідження особливостей формування корпо-
ративних структур, в економічній літературі відсутній
загальновизнаний підхід щодо необхідності здійснен-
ня та особливостей інструментарію регулювання діяль-
ності корпоративних структур.

Метою статті є аналіз теоретичних підходів та
практики регулювання діяльності корпоративних струк-
тур і формування на основі цього пропозицій щодо
вдосконалення відповідних регуляторних механізмів
в Україні.

У цілому світова практика підтримки суспільно
значущої концентрації капіталу ґрунтується на спро-
можності концентраційної угоди підвищити рівень еко-
номічної ефективності діяльності компаній-учасниць
таким чином, щоб компенсувати негативні наслідки
монополізації товарних ринків. У країнах зі стабіль-
ною економікою великий бізнес постійно перебуває у
центрі уваги державної промислової політики. На сьо-
годні економія на масштабах стала найважливішим
чинником конкурентоспроможності великих корпора-
тивних структур на світовому ринку [1, с. 239 – 241].

Розвинені країни за сучасних умов намагаються
не пригнічувати велике виробництво, а використову-
вати його переваги. Особливо це виявляється у полі-
тиці щодо наукомістких галузей та технічних нововве-
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день. Навіть за розвиненого антимонопольного регу-
лювання державні структури намагаються обмежити
у цих галузях на певний термін конкуренцію. Складність
ситуації в українській економіці полягає в тому, що
рівень концентрації та інтеграції капіталу, що перебу-
ває в основі великого виробництва, є недостатніми.
Необхідність стимулювання розвитку національного
науково-технічного потенціалу вимагає зусиль зі
збільшення масштабів виробництва. Це положення
обґрунтовано багатьма вченими. Так, зокрема, В. Ба-
зилевич говорить, що „історія розвитку національних
економік продемонструвала різні варіанти співвідно-
шення монопольно-регулюючих і конкурентних сил,
на що, безумовно, слід зважати при формуванні ме-
ханізмів стимулювання розвитку конкуренції на внут-
рішньому ринку” [2, с. 27].

Аналіз світового досвіду дає змогу зробити ви-
сновок про те, що уряди більшості розвинених країн
зайняли доволі м’яку позицію щодо концентрації, до-
зволяючи національним компаніям діяти як монополіям
і усувати з ринку зарубіжних конкурентів. Зміцнення
міжнародних позицій економік західноєвропейських
країн відбулося одночасно з прискореною концентра-
цією капіталу та монополізацією. Так, зокрема, така
політика у Великій Британії та Франції привела до утво-
рення тільки однієї чи двох головних компаній у про-
відних галузях економіки, що дало їм змогу успішно
конкурувати на світових ринках. Керівництво ЄС не
створює перешкод для утворення монополій, вважаю-
чи підвищення рівня концентрації позитивним явищем
й аргументуючи це тим, що створення монополії не веде
до згортання конкуренції, а лише змінює її форму [1,
с. 51]. Помітно, що „оскільки фінансовий капітал став
мобільним, цільові орієнтири фінансової політики урядів
зміщуються із площини вибору між монетарною та
фіскальною політикою у площину створення сприятли-
вих умов для залучення джерел фінансування капіталу
на світовому ринку та підвищення конкурентоспромож-
ності національних економік” [3, с. 73].

Активний розвиток великого капіталу в Україні є
важливим чинником забезпечення стабільності розвит-
ку національної економіки. Проникнення капіталу фінан-
сово-промислових груп у стратегічні та інфраструктурні
галузі стає необхідною умовою забезпечення сталого
економічного зростання у країні. Потужні бізнес-групи
виявилися тими нечисленними підприємницькими
структурами в Україні, які були здатні акумулювати
фінансові потоки. Протягом останніх років ці групи
почали здійснювати пряме інноваційне інвестування.
Крім того, вони активно проводять політику зростання
рівня власної прозорості та відкритості, поступово спри-
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яючи проникненню в українське підприємницьке сере-
довище цивілізованих прийомів ведення бізнесу.

Подальший прогрес у подоланні тіньового харак-
теру діяльності великого українського капіталу зале-
жатиме значно від того, наскільки, з одного боку,
український великий приватний капітал усвідо-
мить свою роль у державотворчих процесах, а з іншо-
го – яких змін зазнає державна політика й чи буде вона
сприяти легітимному розвиткові великого капіталу.
Таким чином, потрібна система державного регулю-
вання розвитку великого капіталу, яка дозволить ней-
тралізувати його негативні риси і відкриє простір для
реалізації позитивного потенціалу [4, с. 464]. О. Шнип-
ко вказує на те, що держава покликана „…сприяти
передусім формуванню великих компаній та промис-
лово-фінансових груп, які створюватимуть конкурен-
тоспроможні товари і послуги, забезпечуватимуть
раціональне співвідношення спеціалізації та універса-
лізації вітчизняного виробництва, необхідне для успі-
шної конкуренції на світовому ринку” [17, с. 199].

У цьому зв’язку В. Сіденко зазначає, що в
Україні необхідним є створення сприятливого середо-
вища для формування на базі великого національного
капіталу потужних вітчизняних транснаціональних ком-
паній, котрі спроможні витримувати глобальну конку-
ренцію [7, с. 307]. Держава має дбати не тільки про
динамічний розвиток малого і середнього бізнесу, але
й сприяти перш за все формуванню великих компаній
та промислово-фінансових груп, які покликані ство-
рювати конкурентноспроможні товари, забезпечувати
раціональне співвідношення спеціалізації та універса-
лізації національного виробництва, що є необхідною для
успішної конкуренції на світовому ринку [8, с. 62].

Глобалізація справляє відчутний вплив і на функ-
ціонування національних підприємств, які змушені ви-

тримувати жорстку конкуренцію і на внутрішньому,
і на зовнішньому ринках. З’ясувати значення та роль
ста найбільших компаній в економіці України дає змо-
гу аналіз динаміки їхньої частки у ВВП країни протя-
гом останнього десятиліття (рис. 1). Звертає на себе
увагу той факт, що цей показник протягом 2000 –
2010 рр. жодного разу не опускався нижче показни-
ка 76%, а в 2007 – 2010 рр. стабільно перевищує зна-
чення 80%.

Експертами Всесвітнього економічного форуму
проведено дослідження такого важливого показника,
яким є конкурентоспроможність національних ком-
паній. Оцінювання проводилося за семибальною шка-
лою, де 1 – відображає найнижчий рівень конкуренто-
спроможності фірм, а 7 – її найвищий рівень. Конку-
рентоспроможність українських компаній перебуває на
рівні фірм Росії та Казахстану, суттєво поступаючись
не тільки підприємствам з країн-лідерів, але й компа-
ніям з Польщі, Туреччини, Індії та Китаю (рис. 2.).

Антимонопольний механізм повинен становити
систему заходів щодо контролю відповідності концен-
трації капіталу в умовах існування значної конкуренції
на ринку [5, с. 52 – 57]. Недостатньо виважені рішен-
ня, пов’язані з обмеженням монополістичної діяльності,
можуть призвести до вкрай негативних наслідків. Так,
поділ монополії завдає шкоди споживачам через те,
що у результаті обмеження ринкової частки високо-
технологічних компаній ціни істотно зростають.
Очевидно, що власники виняткових прав приносять
споживачам користь, а не завдають шкоди у зв’язку з
тим, що для будь-якого виробництва основним
стимулом є досягнення хоча б тимчасової монополії,
інакше ціна буде знижена до рівня граничних витрат,
що не дозволить відшкодувати високі постійні
витрати [6, с. 386].
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О. Шнирков наголошує на тому, що „прагнення
віднайти системну єдність між теорією саморегулю-
вання економіки відповідно до закону попиту і пропо-
зиції та державного регулювання є наріжним каменем
концепції конкуренції в теоріях неокласичного синте-
зу”. Оскільки „ні абсолютно конкурентної, ні абсо-
лютно монополістичної економіки не існує”, то „сус-
пільство в цілому може перетворити монополію на
„суспільно корисну справу”, у тому числі на основі
встановлення контролю за цінами, високих податків,
антитрестівської політики, нагляду за обсягами вироб-
ництва монополій тощо” [9, с. 16 – 17].

При цьому „конкурентна політика в широкому
сенсі є тотожною ринковій політиці”, а тому „її складо-
вими є податкова, валютно-фінансова, бюджетна, тор-

говельна, цінова та інші види політики, навіть соціальна
політика тією мірою, якою вони сприятимуть розвитку
основ економічного змагання у суспільстві, зберігаю-
чи його конкурентні засади” [9, с. 20]. Важливо усві-
домити, що „конкурентна політика перетворюється в
наймогутніший фактор економічного розвитку – курс,
проведений державою в цій сфері визначає у кінцево-
му підсумку ступінь відкритості економіки, стан влас-
ного промислового потенціалу й ефективність економіч-
ного розвитку в цілому” [1, с. 55].

На думку Т. Ділоренцо, уся філософія системи
захисту державного регулювання побудована на ідеї
про те, що ринкова система піддається провалам, та-
ким, перш за все, як так звана „монополія вільного
ринку”. Дослідник відстоює позицію про те, що дер-
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жавне регулювання формувалося наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст. якраз і формувалося як реакція на „про-
вал” ринку. Щодо антимонопольного регулювання, то
воно супроводжується величезними і масштабними
суспільними витратами. Це світ, в якому конкуренцію
підвищують як базову аксіому, однак „дуже велику”
конкуренцію утискують за безмежність. Не знаючи до-
стеменно, що таке справжня конкуренція, підприємці
прагнуть уникати кроків, спрямованих на підвищення
ефективності. Однак, як демонструє історія антимо-
нопольної політики, така невизначеність є ідеальною
для суб’єктів, спроможних організовувати економіч-
но шкідливу, але „кон’юнктурно” вигідну політику,
зокрема протекціонізм, а потім використовувати
антимонопольні закони для звинувачень приватного
сектору в економічних проблемах. Вчений загалом
уважає, що закон Шермана ніколи не мав за мету
захист конкуренції. Це був відверто протекціоністський
акт, створений для захисту дрібного та менш ефек-
тивного бізнесу від більших конкурентів. Тому
допоки антимонопольні закони існують, вони будуть
піддаватися політичним маніпуляціям [10, с. 61 – 71].
Схожі позиції відстоює й відомий американський
дослідник Г. Демсець [11, с. 190 – 198].

На думку фахівців Інституту економіки промис-
ловості НАН України, регулювати діяльність великого
бізнесу повинні як ринок, так і держава, яка має нада-
вати йому підтримку в конкурентній боротьбі з іно-
земними виробниками на зовнішньому та внутріш-
ньому ринках. На особливу увагу заслуговує питан-
ня оптимізації та визначення меж ефективного конку-
рентного тиску, які є доцільними для досягнення стра-
тегічних цілей держави. Під час формування націо-
нального конкурентного середовища актуальною стає
проблема забезпечення конкурентної транспарентності
економік різних країн. Активізація інтегральних
процесів веде до суттєвих змін у галузі формування
загального конкурентного середовища в напрямі
зростання тиску на вітчизняних виробників як на внут-
рішньому, так і на зовнішньому ринках. Послідовне
дотримання принципу конкурентної симетрії має стати
обов’язковою умовою при виборі механізмів та інстру-
ментів державного захисту і підтримання суб’єктів гос-
подарювання на основі визнаних міжнародно-право-
вих норм і принципів [12, с. 10 – 11].

Однак, у посткризовий період державна промис-
лова політика має формуватися з урахуванням нових
макро- та мікроекономічних закономірностей. Йдеться
про зосередження уваги на високотехнологічних ви-
робництвах, пов’язаних з інноваціями, розвитком інте-
лектуального потенціалу, а також високих технологій у
традиційних видах індустрії [13, с. 238]. Однак, при
цьому для досягнення найбільшого ефекту від держав-
ної підтримки високотехнологічних виробництв слід
відмовитися від надання пільг цілим секторам еконо-
міки, до індивідуального підходу. Адресний підхід відпо-
відає міжнародним стандартам, тобто найменшою мірою
деформує конкурентний механізм, якщо здійснюється
на поворотних засадах та під публічним контролем. При

цьому не слід розділяти підприємства за формами влас-
ності [14, с. 386]. Конкурентна та промислова політика
„мають сфери застосування, що перетинаються, а тому
їх одночасне використання, звичайне на практиці, може
викликати суперечності і навіть конфлікти” [15, с. 14].

Звернемо увагу на те, що у США, наприклад,
державну допомогу було виділено таким корпораціям,
як General Motors та Chrysler. Банкрутство першої з
них призвело б до закриття сімдесяти заводів та втрати
робочих місць 20 тис. працівників. Допомога з боку
Федерального уряду США склала близько 50 млрд. дол.
Натомість під його контроль перейшло більше, ніж 60%
її акцій. Загалом тільки на підтримку автомобільної
промисловості американським урядом було виділено
100 млрд. дол. З огляду на це заслуговує на увагу теза
О. Шнипка про те, що держава покликана „…сприяти
передусім формуванню великих компаній та промис-
лово-фінансових груп, які створюватимуть конкуренто-
спроможні товари і послуги, забезпечуватимуть раціо-
нальне співвідношення спеціалізації та універсалізації
вітчизняного виробництва, необхідне для успішної кон-
куренції на світовому ринку” [16, с. 386].

До економічних причин обмеження або загрози
зникнення конкуренції відносяться поведінка суб’єктів
ринку, що обмежує конкурентні відносини; наявність
ринкових структур, які здійснюють антиконкурентні дії
(монополії, високий рівень концентрації). Звичною
практикою є укладення негласних (таємних) угод, які
використовуються для досягнення панівного станови-
ща компаній, що узгоджують свою поведінку, на кон-
курентному ринку.

Однак, конкурентна політика повинна реалізову-
ватися з урахуванням пріоритетів промислової полі-
тики, що стає одним з найважливіших чинників регу-
лювання конкурентного середовища на товарних
ринках за допомогою впливу на структуру власності,
розміри підприємств, концентрацію і розподіл вироб-
ничих ресурсів тощо. Йдеться, перш за все, про коор-
динацію конкурентної та промислової політики, що має
забезпечувати концентрацію зусиль і ресурсів на реа-
лізацію інноваційно-інвестиційного потенціалу націо-
нальної економіки й сприяє підвищенню конкуренто-
спроможності вітчизняних компаній [6, с. 386].

Окремі недоліки конкуренції за певних умов
можуть збільшити втрати від картельних змов, що при-
зведе до завищення цін, завдаючи споживачам значних
втрат. У цьому зв’язку вкрай важливою є стратегія, кот-
рої дотримуватиметься держава, яка здійснює вибір між
втратами у коротко- і довгостроковому періодах, а також
між втратами вузьких, але впливових, і широких, проте
прихованих, груп інтересів. Нобелівський лауреат
М. Фрідмен, аналізуючи природу картелів, зазначав, що
основна роль антимонопольного законодавства полягає у
тому, щоб завадити змовам та досягти відновлення кон-
куренції не шляхом судового переслідування, а за допо-
могою заходів опосередкованого впливу [20, с. 207 – 208].

Російські дослідники вважають, що у „широкому
сенсі мета конкурентної політики полягає у встановленні
порядку, коли кожен учасник ринку має можливість
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якнайкраще використати ресурси, що перебувають у
його розпорядженні. Конкуренція як здійснення вільного
вибору не повинна зазнавати адміністративних обме-
жень та односторонніх дій учасників ринку або їхніх
груп” [21, с. 386].  На їх думку, „найбільша загроза
деінституціоналізації економіки зводиться до обмежен-
ня конкуренції”, оскільки довгострокові угоди між
суб’єктами господарювання, захисне мито, преференції
національним компаніям при здійсненні державних
закупівель тощо можуть призвести до посилення
монополізації, зростання цін та послаблення конкуренції.
Крім того, вузькість внутрішнього ринку обумовлена
відсутністю інституційних каналів мобільності ресурсів,
яка могла би забезпечити ефективніше пристосування
економіки до змін попиту [6, с. 386].

Не викликає сумнівів і той факт, що держава
покликана забезпечувати конкурентоспроможність
національної економіки, а для цього слід сформувати
ефективну політику, яка сприятиме вітчизняним
підприємствам у їх високотехнологічному експорті
та прагнутиме підвищувати конкурентоспроможність
товарів місцевих виробників, порівняно з їхніми ім-
портними аналогами. На думку О. Шнипка, у світовій
практиці утверджується інтегроване розуміння конку-
рентної політики як такої, яка не лише має в основі
засадничі ідеї та принципи захисту і сприяння конку-
ренції, а й передбачає дотримання стратегії досягнен-
ня конкурентоспроможності національної економіки.

З цього приводу В. Геєць підкреслює, що стан
конкуренції в економіці істотно пов’язаний із діяль-
ністю держави, оскільки саме вона визначає законо-
давчі антимонопольні обмеження і має у своєму роз-
порядженні механізми, здатні запобігати недобро-
совісній конкуренції. Крім того, реалізуючи економіч-
ну політику, держава може встановлювати певні пра-
вила, серед яких умови конкуренції є одними з фун-
даментальних [22, с. 431].

Досвід розвинених країн переконливо продемон-
стрував, що існування економічної системи, яка ста-
більно розвивається, є неможливим без наявності у
ній великих корпоративних об’єднань. У зв’язку з цим
виникло питання про реінтеграцію промислових
комплексів, які існували раніше, на базі акціонерної
форми капіталу (особливо у сфері капіталомістких
виробництв) у межах утворення інтегрованих корпо-
ративних структур. Цілком очевидно, що їхнє утво-
рення відповідає інтересам держави, оскільки сприяє
вирішенню багатьох завдань щодо структурної пере-
будови української економіки, пожвавлення інвести-
ційної активності, збереження науково-технічного
потенціалу країни тощо [23, с. 23].

В Україні держава усунулась від проблем управ-
ління промисловим виробництвом у межах національ-
ної економіки, не створивши при цьому ефективно
діючих альтернативних систем управління, роль яких
у промислово розвинених країнах виконує корпора-
тивний сектор економіки. Однак, не зважаючи на
активне створення й розвиток корпоративних струк-
тур в Україні, все більш очевидною стає відсутність

єдиного підходу до розв’язання цієї проблеми з боку
держави. На діяльність корпоративних структур  без-
посередньо впливають більше десятка різних відомств,
які слабо координують свою діяльність, законодавча
база часто суперечить загальноекономічним законам.

Російські вчені С. Авдашева та А. Шастітко звер-
тають увагу на те, що механізмом впливу промисло-
вої політики на економічне зростання є підвищення
конкурентоспроможності національних виробників
порівняно з конкурентами з інших країн. При цьому
основним завдання конкурентної політики є захист та
створення конкурентних механізмів саме там, де вони
забезпечують більш високу ефективність використан-
ня ресурсів [24, с. 22 – 23].

Очевидно, що конкуренція й монополія не ви-
ключають, а взаємно доповнюють одна одну. Конку-
ренція породжує концентрацію виробництва, котра на
певному етапі свого розвитку призводить до моно-
полії. Саме тому для сучасного етапу розвитку еконо-
міки характерним є синтез конкуренції та монополії
[25, с. 40]. Раціональне співвідношення монополії та
конкуренції у розвинених країнах забезпечується шля-
хом регулювання діяльності суб’єктів за трьома на-
прямами:

а) умови діяльності на внутрішньому ринку;
б) захист від зовнішньої конкуренції;
в) стимулювання конкуренції в середині моно-

польної структури.
При цьому „конкурентна політика в широкому

сенсі є тотожною ринковій політиці”, а тому „її складо-
вими є податкова, валютно-фінансова, бюджетна, тор-
говельна, цінова та інші види політики, навіть соціальна
політика тією мірою, якою вони сприятимуть розвитку
основ економічного змагання у суспільстві, зберігаю-
чи його конкурентні засади” [9, с. 20]. Отже, важливо
усвідомити, що „конкурентна політика перетворюється
в наймогутніший фактор економічного розвитку – курс,
проведений державою в цій сфері визначає у кінцево-
му підсумку ступінь відкритості економіки, стан влас-
ного промислового потенціалу й ефективність економіч-
ного розвитку в цілому” [1, с. 55].

Таким чином, монополізм великого ринкового
суб’єкта є закономірним результатом процесу нагро-
мадження капіталу. Ринкову владу суб’єкт господа-
рювання може використовувати як на користь, так і
на шкоду суспільству. Нарешті в останні роки важли-
вого значення набула участь великих господарських
утворень у глобальній конкуренції, спрямованій
на домінування у світовому ринковому просторі. У
багатьох країнах держава надає національним моно-
полістам допомогу в освоєнні новітніх технологій,
підготовці кадрів та забезпечує інші економічні пере-
ваги. Це дає змогу зробити важливий висновок про
те, що сучасний етап розвитку економіки відзначає-
ться незвичним синтезом конкуренції та монополії.

Отже, найбільш прийнятною є така модель
сучасної економічної системи, за якої держава прово-
дить виважену та гнучку конкурентну політику.
Головним критерієм за таких умов має бути сприяння
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належній і сумлінній конкуренції, що дає змогу підви-
щувати рівень добробуту всіх членів суспільства, а не
усунення суб’єктів господарювання з ринку.
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Уманців Ю.  М. Регулювання діяльності кор-
поративних структур в Україні

У статті зроблено спробу проаналізувати інсти-
туційні засади формування системи регулювання діяль-
ності корпоративних структур. Узагальнено теоретичні
підходи до аналізу суперечностей між конкурентною
та промисловою політикою. Визначено основні напря-
ми вдосконалення регулювання діяльності корпоратив-
них структур в Україні.

Ключові слова: корпоративна структура, конку-
рентна політика, промислова політика, глобалізація,
регулювання.

Уманцив Ю. Н. Регулирование деятельности
корпоративных структур в Украине

В статье сделана попытка проанализировать
институциональные основы формирования системы
регулирования деятельности корпоративных структур.
Обобщены теоретические подходы к анализу противо-
речий между конкурентной и промышленной полити-
кой. Определены основные направления совершен-
ствования регулирования деятельности корпоративных
структур в Украине.

Ключевые слова: корпоративная структура, кон-
курентная политика, промышленная политика, глоба-
лизация, регулирование.
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Постановка проблеми. Проблеми прийняття
рішень щодо формування асортименту і поведінка
осіб, які приймають ці рішення, останнім часом при-
вертає все більшої уваги дослідників. Це зумовлено
зростаючим динамізмом зовнішнього інформаційно-
го середовища, збільшенням швидкості впроваджен-
ня інноваційних технологій, посиленням взаємозв’яз-
ку товарної цінової та комунікативної політик підприєм-
ства, також високої конкуренції.

Методологія підготовки прийняття управлінських
рішень знаходиться в безперервному розвитку за ра-
хунок найбільш перспективних наукових напрямів, до
яких необхідно віднести рефлексивний підхід. Особ-
ливістю такого підходу є врахування нераціональності
поведінки суб’єктів управління, обумовлене різним
ступенем їх інформованості, неоднозначністю сприй-
няття фактів тощо. Відмітимо, що рефлексивне управ-
ління не одержало належного впровадження в про-
цесі підготовки управлінських рішень вітчизняними
підприємствами, зокрема у формування асортименту,
у зв’язку з недостатньою вивченістю й слабкою фор-
малізацією. Тому це дослідження є актуальним.

Аналіз останніх публікацій. Дослідженню
питань рефлексивного управління присвячені роботи
таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як: А. Авілов,
Р. Лепа, В. Лепський, В. Лефевр, М. Мальчик, Е. Пет-
рачкова, О. Пушкар, Т. Тарана, А. Чхартішвілі,
Г. Щедровицький та ін.

Тим не менш, наявність розробок у цьому на-
прямку до кінця не вирішує проблему відсутності
підходів до формалізації задач рефлексивного управ-
ління процесами формування асортименту продукції
для їх ефективного використання на вітчизняних про-
мислових підприємствах.

Мета дослідження. Удосконалення процесу
прийняття рішення щодо формування асортименту
суб’єктом управління на основі впровадження реф-
лексивного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Аналіз основних тенденцій розвитку економіки України
свідчить про наявність високої конкуренції на ринку
продуктів харчування, що вимагає від підприємств
галузі постійного оновлення асортименту. Менедже-
ри підприємств приймають рішення стосовно форму-

вання товарної пропозиції в умовах неповноти та не-
структурованості інформації, що свідчить про не-
обхідність пошуків нових підходів до вирішення по-
ставлених завдань. Одним з таким підходів є рефлек-
сивне управління, яке з’явилось в 60-ті роки ХХ ст.,
як новий, специфічний метод соціального контролю
[1, c. 233 – 237]. Освоєння менеджерами культури
рефлексії, упровадження рефлексивних процедур у
процес розробки та прийняття рішень створювало
передумови для підвищення ефективності управлін-
ської діяльності в цілому.

У процесі прийняття управлінського рішення щодо
управління товарним асортиментом обов’язково по-
винен враховуватися механізм та закономірності взає-
модії виробника, посередників і споживачів, інтенцій і
вигід кожної зі сторін. Вибір підходу до формування
асортиментної пропозиції залежить від типу ринку, на
якому функціонує підприємство. Рефлексивний підхід
найбільш доцільно використовувати на ринку спожи-
вача, у зв’язку з необхідністю моделювання його по-
ведінки та стимулювання покупки товару підприєм-
ства. Тому, управлінському персоналу необхідно на
основі власного рефлексивного сприйняття зробити
перехід від існуючої ситуації до проблемного просто-
ру, який повинен бути трансформований у знання для
прийняття вірогідного рішення.

Процес прийняття рішення менеджером про фор-
мування асортименту на різних типах ринку із засто-
суванням класичного та рефлексивного підходу відоб-
ражено на рис. 1.

Рефлексивні процеси здійснюються під впливом
двох складових дієвої та розумової, які весь час впли-
вають одна на одну [2].

Будь-яка діяльність не може здійснюватися без
рефлексії. Не завжди рефлексивні процеси усвідом-
люються або фіксуються особою, що приймає рішен-
ня, але за їхньої відсутності діяльність перетворюється
в механічні рухи. Таким чином те, що формується і
відображається в рефлексії менеджера, потім і вико-
ристовується в його діяльності.

Аналіз процесу прийняття рішення показав, що
ключовим етапом в ньому виступає формулювання
проблемної ситуації. Основними її складовими є ви-
значення образів проблемних ситуацій, співставлення

УДК 338.24:338.4:159.955.5
О. І. Покотилова,

аспірантка, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
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образу поточної ситуації з образом проблемної, вияв-
лення структури проблемної ситуації, квантифікація
чинники і зв’язків [3].

В управлінських діях під час реалізації рефлек-
сивних процесів також можуть виникати труднощі

різноманітного характеру, які породжують необхідність
„своєї” рефлексії, в якій також можливі труднощі. Та-
ким чином, виникає „дурна нескінченність” рефлексії.
Невипадково в психології рефлексію визначають як
роздуми повні сумнівів та протиріч. Єдиним засобом

О. І. Покотилова

Рис. 1. Графічне представлення процесу прийняття рішення про формування асортименту
на різних типах ринку із застосуванням класичного та рефлексивного підходу
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подолання подібних рефлексивних блукань в управ-
лінській практиці є освоєння рефлексивної культури,
яка служить для подолання стихійного управлінсько-
го самовираження і самовиявлення [4].

Один із виходів запропонував А. Корх. Дослі-

джуючи питання сприйняття проблемного простору,
він зобразив рефлексивне сприйняття у вигляді во-
ронки, що ілюструє звуження проблемного простору
при його пізнанні [2].

За своєю суттю така воронка становить собою

О. І. Покотилова

Рис. 2. Воронка рефлексивного сприйняття (інтерпретації) проблемного простору [ 2]
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укрупнений алгоритм підходу до рішення складних
задач, що за природою відносять до класу неповто-
рюваних проблем, які характерні і для стратегічного, і
для оперативного управління асортиментом

Висновки. Таким чином, на основі проведеного
аналізу теоретично-методичних підходів для вирішен-
ня завдань прийняття управлінських рішень, щодо
формування асортименту, можна прийти до виснов-
ку, що з метою їх обґрунтованості та підвищення ефек-
тивності, необхідно до процедури прийняття рішення,
окрім класичних методів, включати методи рефлек-
сивного управління. Вони підвищують адекватність
ситуації прийняття рішення, надають чіткі орієнтири на
майбутнє і націлюють на пошук довгострокових кон-
курентних переваг на ринку. Упровадження рефлек-
сивного підходу в процес прийняття управлінського
рішення щодо формування асортименту вимагає
дотримання і кібернетичних принципів, і принципів
інтелектуальної інтуїції.

Перспективою подальших досліджень може
бути моделювання процесів прийняття й реалізації
управлінських рішень з урахуванням рефлексивного
підходу.
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Покотилова О. І. Рефлексивний підхід в про-
цесі прийняття управлінського рішення щодо
формування асортименту підприємства

У статті проведено аналіз теоретично-методичних
підходів для вирішення завдань прийняття управлін-

О. І. Покотилова

ських рішень, щодо формування асортименту, обґрун-
товано той погляд, що вибір підходу до формування
асортиментної пропозиції залежить від типу ринку,
на якому функціонує підприємство. Запропоновано
використання рефлексивного підходу на ринку спо-
живача як найбільш доцільного, до якого відноситься
ринок продуктів харчування. Розглянуто процес прий-
няття рішення менеджером щодо формування асорти-
менту на різних типах ринку із застосуванням кла-
сичного та рефлексивного підходу.

Ключові слова: рефлексія, підхід, управління,
рішення, підприємство.

Покотилова Е. И. Рефлtксивный подход в про-
цессе принятия управленческого решения по фор-
мированию ассортимента предприятия

В статье проведен анализ теоретически-методи-
ческих подходов для решения задач принятия управ-
ленческих решений относительно формирования ас-
сортимента, обоснованно, что выбор подхода к фор-
мированию ассортиментного предложения зависит от
типа рынка, на котором функционирует предприятие.
Предложено использование рефлексивного подхода
на рынке потребителя как наиболее целесообразного,
к которому относится рынок продуктов питания. Рас-
смотрен процесс принятия решения менеджером по
формированию ассортимента на различных типах
рынка с применением классического и рефлексивного
подхода.

Ключевые слова: рефлексия, подход, управление,
решение, предприятие.

Pokotilova О. I. Reflexive approach in
management decision making on the formation of
assortment of the enterprise

The article analyzes theoretical and methodological
approaches to solving management decisions concerning
the formation of assortment, reasonably, that the choice
of approach to the formation of the assortment offer
depends on the type of market in which the company
operates. Proposed use of the reflexive approach to the
consumer market as the most expedient, to which the
food market. The process of making a decision on the
formation of a manager in the range of different types of
markets with the use of classical and reflexive approach.

Key words: reflection, approach, management,
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ
ФОРМ ТА ЕТАПІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

УДК 330.341.1-047.48
 А. А. Кривчиков,

аспірант, Донецький національний технічний університет

Менеджмент інновацій

Інноваційні процеси, їх розвиток і реалізація в
сучасних умовах ключових трендів глобальних еко-
номічних тенденцій є основою світового економічно-
го розвитку. Саме стрімке використання інноваційних
технологій було запорукою Японського економічного
дива, саме завдяки масовому впровадженню різно-
манітних інноваційних технологій в національному
виробництві стрімкий економічний ривок демонструє
сучасний Китай. Безліч спроб активізувати інновацій-
ну діяльність протягом двадцяти років було зроблено і
в Україні, але поки що суттєвих результатів в загально-
національному масштабі ці спроби не дали. Однією з
причин такого стану є, ймовірно, відсутність цілісно-
го уявлення щодо сутності самого інноваційного про-
цесу та методів управління ним.

Як справедливо зазначає в [1] О. Чуйко, вивчення
закономірностей розвитку інноваційних процесів є
актуальним в контексті вирішення задачі підвищення
конкурентоспроможності економіки України, рефор-
мування якої висуває нові вимоги до суб’єктів госпо-
дарювання щодо розробки, проектування, виготовлен-
ня і використання нововведень, оволодіння методами
управління науковими дослідженнями і розробками,
які здатні ефективно працювати на ринку.

Дослідженню різних аспектів інноваційних про-
цесів присвячено праці Й. Шумпетера [2], Б. Твісса [3],
М. Кондратьєва [4], Л. Федулової [5], О. Волкова [6]
та інших. Проте в сучасній науковій літературі, а відпо-
відно й у регламентації інноваційної діяльності на вітчиз-
няних підприємствах, немає чіткої узгодженої позиції
щодо сутності та структури інноваційного процесу.
Очевидно, що ця категорія, на відміну від досить ґрун-
товно розкритого в наукових працях поняття „іннова-
ційна діяльність”, потребує додаткових досліджень, уточ-
нення та конкретизації.

Метою статті є розкриття сутності та структури
інноваційного процесу.

Перед тим, як розпочати аналіз сутності та струк-
тури інноваційного процесу,  окреслимо загальновідомі
позиції визнаних фундаторів теорії інновацій. Так,
Й. Шумпетер визначає інновацію, як нову науково-
організаційну комбінацію виробничих факторів,
мотивовану підприємницьким духом [2], Б. Твісс роз-
глядає інновацію як процес, у якому винахід або ідея

набувають економічного змісту [3], Б. Санто дотри-
мується думки, що інновація – це такий суспільний,
технічний, економічний процес, який через практичне
використання ідей і винаходів приводить до створення
кращих за властивостями виробів, технологій, орієн-
тований на економічну вигоду, прибуток, охоплює весь
спектр видів діяльності – від досліджень і розробок
до маркетингу [7]. Нагадаємо, що в Законі України
„Про інноваційну діяльність” інновації визначаються як
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені кон-
курентноздатні технології, продукція або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характе-
ру, які істотно поліпшують структуру і якісь вироб-
ництва і (або) соціальної сфери [8].

Таким чином, підходів до визначення інновації, а
відповідно і до визначення сутності інноваційного про-
цесу досить багато.

Насамперед, розглянемо етимологію безпосе-
редньо поняття „процес”. Згідно трактуванню  С. Оже-
гова, процес – це хід розвитку явища, послідовна зміна
стану в розвитку чого-небудь [9, с. 619]. Аналогічну
позицію спостерігаємо в сучасних енциклопедичних
словниках: процес (от лат. рrocessus – просування) –
послідовна зміна явищ, стану у розвитку будь-чого;
сукупність послідовних дій для досягнення якогось
результату [10, с. 1050]. Згідно з [6, с. 30] у загально-
му вигляді інноваційний процес становить собою одер-
жання й комерціалізацію винаходу, нових технологій,
видів продуктів і послуг, рішень виробничого, фінан-
сового, адміністративного або іншого характеру й
інших результатів інтелектуальної діяльності.

На думку Б. Твісса, інноваційний процес – це
перетворення наукового знання, наукових ідей, вина-
ходів у фізичну реальність (нововведення), яка змінює
суспільство [3, с. 59]. За визначенням В. Щербаня та
Л. Козубенко, інноваційний процес – послідовність
подій, під час яких інновація визріває від ідеї до кон-
кретного продукту, технології, структури або послуги
і поширюється в господарській практиці й суспільній
діяльності [11, с. 25]. У цьому аспекті П. Сокол, роз-
криваючи сутність та структуру інноваційного проце-
су, розглядає його як послідовність дій з виявлення
інновації, розробки нових продуктів і операцій, їхньої
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реалізації на ринку й подальшого поширення резуль-
татів [12].

На думку І. Федулової, інноваційний процес – це
побудована система, за якої здійснюють інноваційну
діяльність, результатом чого має бути інновація для
практичного використання й розповсюдження. У праці
дослідниці інноваційний процес визначено сукупністю
робіт у сфері інноваційної діяльності, регламентова-
них етапами їх організації, ресурсними можливостя-
ми, стадіями еволюції наукового знання від зародження
перспективної ідеї створення нової техніки, технології
або нової продукції до її комерціалізації в умовах кон-
куренції. Він означає перетворення нових видів і спо-
собів людської життєдіяльності на соціально-культурні
норми і зразки, що забезпечують їх інституційне офор-
млення, інтеграцію і фіксацію у сфері матеріальної і
духовної сфер культури суспільства. Інноваційний
процес – це спосіб організації комплексу взаємо-
пов’язаних підсистем інноваційної діяльності для за-
безпечення прибуткової роботи інноваційного підприєм-
ця, забезпечення його конкурентоспроможності та
досягнення зазначеної мети. В загальному вигляді його
можна класифікувати за способом організації іннова-
ційного процесу на засаді його внутрішньої органі-
зації, коли інновацію створено і освоєно безпосеред-
ньо працівниками фірми, і на засаді його зовнішньої
організації, коли одну чи кілька функцій реалізують
сторонні організації [13].

Інноваційний процес можна розглядати як про-
цес фінансування, розроблення та впровадження
нового продукту чи послуги  [14, с. 23], тобто як про-
цес інвестування в інновації.

Цікаво, що в дослідженнях структури інноваційно-
го процесу більшість вітчизняних  вчених дотримуються
схеми: „дослідження – розробка – виробництво – мар-
кетинг – продаж”, проте, американські дослідники роз-
глядають інноваційний процес більш конкретно та деталь-
но: „фундаментальні дослідження – прикладні досліджен-
ня – розробки – дослідження ринку – конструювання –
дослідне виробництво – ринкове  випробування – ко-
мерційне виробництво” [15, с. 65].

Досить ґрунтовно та системно до розкриття сут-
ності та визначення структури інноваційного процесу
підходить О. Чуйко, яка відзначає, що інноваційний
процес становить собою підготовку та здійснення
інноваційних змін і складається із взаємозалежних
фаз, що утворюють єдине, комплексне ціле. Унаслідок
цього процесу з’являється реалізована, використана
зміна – інновація [1].

О. Чуйко виділяє три логічних форми інновацій-
ного процесу: простий внутрішньоорганізаційний (на-
туральний), простий міжорганізаційний (товарний) і
розширений. Простий інноваційний процес передба-

чає створення і використання нововведення усередині
однієї і тієї ж організації, нововведення в цьому ви-
падку не набуває безпосередньо товарної форми. При
простому міжорганізаційному інноваційному процесі
нововведення виступає як предмет купівлі-продажу.
Така форма інноваційного процесу означає відокрем-
лення функції творця і виробника нововведення від
функції його споживача. Розширений інноваційний
процес проявляється в створенні все нових і нових
виробників нововведення, порушенні монополії вироб-
ника-піонера, що сприяє через взаємну конкуренцію
удосконаленню споживчих властивостей товару.

Розкриваючи структуру інноваційного процесу
О. Чуйко доводить, що в процесі перетворення інно-
ваційного процесу на товарний виділяються дві його
органічні фази: а) створення і поширення; б) дифузія
нововведення.

Перше, в основному, включає послідовні етапи
наукових досліджень, дослідно-конструкторських
робіт, організацію дослідницького виробництва і збуту,
організацію комерційного виробництва. У першій фазі
ще не реалізується корисний ефект нововведення, а
тільки створюються передумови такої реалізації.

У другій фазі суспільно-корисний ефект пере-
розподіляється між виробниками нововведення, а
також між виробниками і споживачами. Унаслідок
дифузії зростає число та змінюються якісні характерис-
тики як виробників, так і споживачів.

У загальному розгорнутому вигляді інновацій-
ний процес, на думку колективу дослідників П. Зав-
ліна, О. Казанцева, Л. Мінелі [16], містить такі етапи:
фундаментальні (теоретичні) дослідження, прикладні
дослідження, розробка, проектування, освоєння, про-
мислове виробництво, маркетинг, збут.

Підкреслимо, що одна з ключових характерис-
тик інноваційного процесу – циклічність. Циклічний
характер інноваційного процесу проявляється в тому,
що одне покоління продукції (техніки) змінюється
іншим. Інноваційний цикл – це період створення, по-
ширення і використання нововведень, процес, що пе-
редбачає наявність зворотнього зв’язку між спожи-
вачами нового товару і науковою сферою. Інноваційні
цикли можуть бути різної довжини в залежності від
того, до якої стадії наукового пошуку звертається спо-
живач з метою удосконалення способу задоволення
своєї потреби [17].

Більш комплексно, ніж О. Чуйко, П. Завліна,
О. Казанцеві та Л. Мінелі підходить до визначення
структури інноваційного процесу Н. Чухрай, яка у
своїй праці [18, с. 55] наводить синтезовану модель
інноваційного процесу. Сильною стороною такого
підходу є визначення рівня знань у відповідних
сферах як важливішої, фундаментальної складової
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інноваційних процесів. Проте поза увагою дослідниці
залишаються питання мотивів інноваційної активності
з боку персоналу підприємства та не чітко показано
циклічність інноваційного процесу.

Досить системно та виважено до розкриття сут-
ності інноваційного процесу підходить О. Яновська.
У своїй роботі [19] вона наводить міжфункціональну
модель інноваційного процесу. У такій моделі показа-
но паралельність реалізації етапів інноваційного про-
цесу. Аналогічну модель с позитивним результатом
впроваджено на ВАТ „Новокраматорський машино-
будівний завод”. Проте в цій моделі теж не враховано
такий важливіший аспект як мотивація інноваційної
активності персоналу.

Роблячи спробу узагальнити різноманітні думки
щодо визначення категорії „інноваційний процес”,
І. Федулова пропонує свою класифікацію концепцій
та підходів щодо визначення цієї категорії [13]. Проте
правомірність деяких позицій цієї класифікації викли-
кає сумніви. Так, не зрозуміло на чому ґрунтується
правомірність трактування інноваційного процесу як
життєвого циклу товару, тобто „зміна фаз життєвого
циклу продукції від виникнення ідеї до її науково-тех-
нічної розробки і практичної реалізації”.

Дослідник О. Баранов, узагальнюючи в [20] праці
багатьох попередніх дослідників, у тому числі Г. Га-
мідова, І. Миколаївої, П. Халла, А. Кореного, В. Кар-
пова, В. Мединського, С. Парасаданяна, Ю. Морозо-
ва, робить такі узагальнення щодо сутності інновацій-
ного процесу:

– інноваційний процес – це процес, який охоп-
лює весь цикл перетворення наукового знання, науко-
вих ідей, відкриттів і винаходів на інновацію (ново-
введення). Основою інноваційного процесу є процес
створення й освоєння нововведення, що починається
з фундаментальних досліджень, спрямованих на одер-
жання нових наукових знань і виявлення найзагальні-
ших закономірностей, необхідних для створення інно-
вацій;

– інноваційний процес – це сукупність науково-
технологічних, технологічних і організаційних змін, що
відбуваються в процесі реалізації інновацій;

– інноваційний процес – комплексний процес
створення, поширення і використання нового практич-
ного засобу (нововведення) для нового (чи для кра-
щого задоволення вже відомої) суспільної потреби,
водночас, це процес, пов’язаний з введенням змін у
тій соціальній і суспільній сфері, в якій удосконалює-
ться його життєвий цикл;

– інноваційний процес – система методів, заходів,
процедур з перетворення наукових знань на товар,
спрямований на власні потреби підприємств і сферу
споживання.

Таким чином, на основі аналізу позицій дослід-
ників інноваційного процесу, дослідження його сут-
ності можна зробити узагальнення цього поняття: інно-
ваційний процес – цілісний комплекс взаємопов’яза-
них, взаємозалежних послідовних дій, у результаті
здійснення яких з’являється та отримує поширення
інновація (нововведення).

У загальному вигляді структура інноваційного
процесу на підприємстві включає в себе 9 етапів:

1) дослідження існуючих проблем (технологіч-
них, товарних, збутових тощо);

2) збір ідей щодо вирішення виявлених проблем;
3) відбір ідей;
4) розробка інноваційного проекту;
5) аналіз  можливостей  реалізації даного

проекту;
6) розробка механізму реалізації інноваційного

проекту;
7) технічне впровадження проекту (створення

промислового зразка, корисної моделі тощо);
8) запуск у виробничий процес (запуск у вироб-

ництво нового товару, впровадження нової техноло-
гічної лінії тощо);

9) отримання ринкового результату (збільшення
частки ринку, прибутків тощо).

Перспективами подальших досліджень у цьому
напрямі є обґрунтування критеріїв та розробка методів
оцінки ефективності управління інноваційним проце-
сом на підприємстві.
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Кривчиков А. А. Теоретико-методологічні
основи визначення форм та етапів інноваційного
процесу

У статті досліджено та узагальнено підходи до
визначення сутності та структури інноваційного про-
цесу. Уточнено поняття інноваційного процесу та більш
чітко, ніж у попередніх дослідженнях, визначено його
основні етапи.
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Кривчиков А. А. Теоретико-методологичес-
кие основы определения форм и этапов иннова-
ционного процесса

В статье исследованы и обобщены подходы к
определению сущности и структуры инновационного
процесса. Уточнено понятие инновационного процес-
са и более четко, чем в предыдущих исследованиях,
определены его основные этапы.
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УДК 005.95
О. В. Якуб’як,

аспірант, м. Донецьк

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИВАТНОГО ТА ПУБЛІЧНОГО ІНТЕРЕСУ
В МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Постановка проблеми. У результаті трансфор-
маційних процесів в країнах пострадянського просто-
ру в межах оновлених соціально-економічних систем
сформувався більший спектр інтересів, більш широ-
кий та різноманітний в порівнянні з колишньою їхньою
системою. Одночасно інтереси різних суб’єктів гос-
подарювання, членів суспільства й держави як пред-
ставника загальнонаціонального інтересу стали мати
виражений суперечливий характер. Це знайшло ви-
раження у протистоянні сил, що представляють різні
інтереси. Ідея щодо здібності ринку привести розріз-
нені, нерівномірно представлені інтереси до узгодження
й упорядкування не виправдала себе. В умовах, коли
підприємницька активність населення стає одним з
найважливіших чинників суспільного прогресу, по-
требує наукового  вирішення протиріччя між необхід-
ністю розвитку підприємництва і недостатністю ефек-
тивної регулятивної політики підприємницького інте-
ресу в сучасній соціальній практиці. Сьогодні пред-
ставники бізнесу, особливо великого капіталу прояв-
ляють ігнорування або вкрай несприятливе відношен-
ня до національного інтересу. Це ставить під сумнів
саму ідею соціальної орієнтованості розвитку держав.
Актуальною стає проблема співвідношення та ме-
ханізмів узгодження зазначених інтересів в сучасних
умовах розвитку суспільства. Деякі аспекти протиріч
в соціальній спрямованості великого капіталу, його
співвідношення з публічним або суспільним інтере-
сом висвітлюються в роботах вітчизняних та закор-
донних науковців. Практично ж без уваги залишає-
ться питання підприємницького інтересу представників
малого та середнього бізнесу, який за оцінками деяких
вчених найбільш повно і гармонічно співвідноситься
з системою національних інтересів [1; 8].

Метою статті є дослідження основних аспектів
категорій „інтерес”, „підприємницький інтерес”, „при-
ватний та публічний інтерес” та можливих інструментів
і механізмів збалансування приватного, зокрема
підприємницького, та публічного інтересів з метою
досягнення стабільного та гармонічного розвитку
сучасного суспільства.

Аналіз останніх публікацій та досліджень.
Поняття інтересу використовується багатьма дисцип-
лінами, серед них філософія, соціологія, юриспру-
денція, економіка. Отже, „інтерес” представляє собою
загальнонаукову категорію. Разом з тим, у кожної
науки згідно з її цілями, предметом, методами вивчення
склалося своє бачення цієї категорії. Категорію інте-
ресу в контексті економічної теорії у свій час дослі-
джували А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс та Ф. Енгельс,
Дж. Кейнс, А. Маршал, К. Менґер, А. Маслоу.

Проблеми співвідношення й протиріч економічних інте-
ресів суспільства й держави, ступінь відображення
приватних і групових економічних інтересів у політиці
держави знайшли різнобічне відображення в дослі-
дженнях Дж. Б’юкенена, Т. Гоббса, Дж. Мілля,
Д. Норта, О. Уільямсона.

Серед сучасних російських дослідників, що
займалися розробкою категорії „інтереси”, можна
назвати Л. Абалкіна, Б. Гершковича, А. Михайлова,
В. Лавриненко, також проблеми узгодження економіч-
них інтересів бізнесу й суспільства в сучасних умо-
вах розглядають в роботах В. Автономова, А. Генкіна,
В. Овчиннікова, А. Семіна, Т. Сауренко та ін.

Вітчизняні науковці, В. Сиренко, В. Ляшшенко,
В. Демент’єв досліджували „інтерес” як загально-
економічну та міждисциплінарну категорію, можли-
вості формування механізмів збалансування інтересів
різних суб’єктів в контексті економічного розвитку
сучасних держав.

Усе ж таки поняття інтересу та співвідношення і
балансування інтересів різноманітних соціальних груп
досліджується недостатньо. Техніко-економічні та соці-
ально-культурні потрясіння, що їх щодня переживає
людина сучасного суспільства, формування все біль-
шого та різноманітного кола інтересів і груп людей,
що об’єднуються навколо них, зростання потенційних
та реальних загроз від неспівпадіння інтересів або не-
можливості їх реалізації зумовлюють потребу обґрун-
тованого науково-методологічного підходу до вивчення
та подальшого вирішення цих проблем.

Викладення основного матеріалу. Категорія
інтересу має велике значення для ряду суспільних наук.
Разом з тим у кожної науки відповідно до її цілей, пред-
мету та методів дослідження склалося своє бачення цієї
категорії. Інтерес (від лат. interesse – иметь важное зна-
чение) можна визначити як форму проявлення потреби,
усвідомлене прагнення людини до її задоволення.

Категорія „інтерес”, як зазначалося раніше, ви-
користовується в багатьох науках: філософії, соціо-
логії, психології, економіці, юриспруденції й т.д., тобто
є загальнонауковою категорією [9, с. 86].

У філософській науці інтерес, переважно подають
у вигляді реальної причини соціальних дій, подій,
здійснень, що стоїть за безпосередніми спонукання-
ми індивідів, що беруть участь у цих діях, соціаль-
них груп, класів [12, с. 213.]. Соціологи вбачають в
„інтересі” „...властивість тієї або іншої соціальної
спільності – класу, нації, професійної або демографіч-
ної групи й т.д. – яке самим істотним впливає на соці-
ально-політичну поведінку в даній спільноті, визначає
її найважливіші соціально значимі акції” [2, с. 75.].
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В економіці під інтересами частіше розуміють
об’єктивні спонукальні мотиви економічної діяльності,
пов’язані із прагненням людей до задоволення зрос-
таючих матеріальних і духовних потреб [7, с. 284.],
які виступають головною рушійною силою прогресу
економіки. Економічні відносини кожного суспільства
виявляють себе, насамперед, як інтереси, вважав
Ф. Енгельс. Усвідомлення потреб і прагнення їх задо-
вольнити визначають мотивацію поведінки людини,
спонукуючи її до певної цільової дії. У реальності
потреби здобувають конкретну форму інтересів.

Психологія вивчає інтерес як явище людської
свідомості, зосередженість на певному предметі
думок, що викликає прагнення швидше познайоми-
тися з ним, глибше в нього проникнути, не упускати
його з поля зору [10, с. 525.].

„Інтерес” з погляду права узагальнено можна
представити як вольове спрямування уваги суб’єкта
на об’єкт (благо), визначений суб’єктом як засіб за-
доволення потреб [4, с. 164].

Таким чином, узагальнимо, що автори, які зай-
маються дослідженням інтересів, приходять до різних
уявлень про природу самого інтересу. Одні вчені,
в основному, психологи, розглядають інтерес як
суб’єктивну категорію, що відображає явища людської
свідомості (особливий психічний стан). Інші розумі-
ють інтерес як об’єктивне явище, оскільки, на їхню
думку, інтереси формуються існуючими суспільними
відносинами й цілком визначаються зовнішніми
стосовно суб’єкта умовами[8].

Третя група авторів вважає інтерес об’єктивно-
суб’єктивним явищем. На їхню думку, інтерес як
єдність об’єктивного і суб’єктивного, має дві сторо-
ни – незалежний від людини зміст (джерело) і залежну
від його свідомості форму [8]. Зазначений погяд на
ситуацію, що склалася, було представлено для крити-
ки. По-перше, розуміння інтересу як об’єктивно-
суб’єктивного явища робило поняття „інтерес” логіч-
но суперечливим [8]. По-друге, об’єктивність
інтересу полягає не в тім, що він не усвідомлюється
суб’єктом, а в тім, що, будучи породженим суспіль-
ними відносинами, інтерес виникає поза і незалежно
від свідомості людей.

На думку Т. Сауренко, поглиблене дослідження
теорії й практики діяльності господарюючих суб’єктів
дозволяє сформулювати ідею про те, що зміст інтере-
су становить діалектичну єдність приватного (корис-
ливого, егоїстичного) і суспільного (етичного, соці-
ального). Обидві ці складові частини інтересу мають
єдину суб’єктну форму реалізації, якою є індивід, а,
отже, і приватний і суспільний інтереси реалізують
принцип раціональності як природної властивості
природи людини, детермінованої феноменом обмеже-
ності ресурсів. З цього погляду пануюче в неокласич-
ній теорії положення про те, що приватний і суспіль-
ний інтереси апріорі суперечливі й що приватний
інтерес реалізує принцип раціональності, а суспільному
інтересу відповідають принципи гуманізації, солідар-

ності й т.д., є, як мінімум, логічно непослідовним
хоча б тому, що суб’єктом і приватного й суспільного
інтересу виступає та сама людина [11, с. 10].

Зазначимо, що інтереси формувалися паралельно
зі становленням людського суспільства. Одночасно з
тим, як людина з біологічної істоти перетворювалася в
соціального суб’єкта, його потреби трансформувалися
в інтереси. П. Канапухін у своїй статті „Система еконо-
мічних інтересів й закономірність її розвитку” наводить
дослідження розвитку та еволюції інтересів у відповід-
ності до розвитку світогосподарської системи. Автор
стверджує, що панування індивідуальної власності в
доіндустріальну епоху визначало й домінування інди-
відуальних форм інтересів в існуючій тоді їхній сис-
темі. При цьому ці інтереси через характер доіндустрі-
альної економіки або слабко стикалися один з одним,
або перебували в крайньому ступені конфронтації.

Перехід до індустріальної стадії розвитку ради-
кально трансформує структуру існуючої системи еко-
номічних інтересів. У порівнянні з доіндустріаль-
ною епохою їхній спектр, з одного боку, радикально
ускладнився, а з іншого боку, внаслідок підвищення
суспільного характеру виробництва й розмивання
статусу індивідуального власника, все більшу значи-
мість отримували групові інтереси. При цьому ступінь
взаємозалежності різнорівневих інтересів ставав вище.

Особливості постіндустріальної економіки, відно-
син власності, що складаються в її рамках, природа
виникаючих потреб накладають свій відбиток на ха-
рактер існуючої системи економічних інтересів. У її
структурі все більше значення починають відігравати
загальні (загальнолюдські) інтереси, пов’язані з необ-
хідністю вирішувати навислі над людством глобальні
проблеми. Та й у межах окремого національного гос-
подарства, усе більшою мірою функціонуючі в сучас-
них умовах як своєрідна єдина фабрика, всі елементи
якої (окремі господарюючі суб’єкти) тисячами ниток
зв’язані один з одним, росте пріоритет спільних інте-
ресів. Однак, це не означає повне підпорядкування й
придушення індивідуальних і групових інтересів.

В умовах постіндустріальної економіки останні,
залишаючись найважливішими факторами детермі-
нації поведінки господарюючих суб’єктів, здобувають
якісно нову характеристику – інтегративність, що озна-
чає, що лише в умовах інкорпорированості в спільні
інтереси можлива їх найбільш повна реалізація. Загальні
ж інтереси в сучасну епоху не привносяться ззовні
якоюсь силою над суспільством. Вони формуються в
результаті синтезу індивідуальних і групових інтересів у
процесі життєдіяльності соціуму як єдиного цілого [6].

Отже, можна погодитися з автором у тому, що
розвиток системи економічних інтересів відбувається
відповідно до змін, що мають місце в системі потреб, і
трансформації відносин власності в напрямку їх більшої
соціалізованості й погодженості на основі вирішення
іманентних їй протиріч, що постійно відтворюються.

В межах статті автор розглядає мале та середнє
підприємництво як основних носіїв так званого під-
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Таблиця 7
Етапи розвитку відносин власності [6]

приємницького інтересу. Адже, наразі, мале підприєм-
ництво є особливим типом підприємницької діяльності,
який варто розглядати як єдність соціально-економіч-
ної й організаційно-технічної сутності цього явища,
тобто єдність підприємницьких (виробничих) відносин
і продуктивних сил як сукупність матеріально-речо-
вих елементів виробництва, робочої сили й форм
організації виробництва. Саме єдність переваг, які
мають малі форми організації виробництва, з перева-
гами підприємницької діяльності дає якісно новий
феномен – мале підприємництво. Мале підприєм-
ництво є важливим структуроутворюючим фактором
ринкової економіки. Мале підприємництво історично
й логічно було необхідною передумовою створення
ринкового середовища, первинною вихідною формою
ринкового ведення господарства у вигляді дрібно-
товарного виробництва, що відігравало структуро-
утворюючу роль в історії становлення змішаної
економіки ринкового типу [8].

Своєрідне функціональне призначення малого
підприємництва здобуває особливе значення для країн,
які йдуть шляхом відтворення змішаної економіки.
Великий капітал, безумовно, визначає рівень науково-
технічного, технологічного, інноваційного, у цілому
виробничого потенціалу, але основою розвитку країн
зі змішаної економікою є мале підприємництво як
найбільш масова, динамічна й гнучка форма ведення
господарства.

Мале підприємництво здобуває особливе, винят-
кове значення в перехідний період до змішаної еконо-
міки. Саме мале підприємництво стимулює економіч-
ну конкуренцію, структурну перебудову економіки,
сприяє ослабленню монополізму, формуванню нової
соціальної верстви підприємців-власників, які станов-

лять соціальну базу економічної реформи, забезпечу-
ють стабільність суспільства [8].

Підприємницький інтерес виявляється в прагненні
особистості до: соціального успіху та визнання су-
спільством; підвищення її соціального статусу; воло-
діння технологією прибуткової справи; системою зна-
чущих соціальних зв’язків, що забезпечують підприєм-
ницьку діяльність ресурсами і сприятливими умова-
ми; життєзабезпечення себе і родини; свободи вибо-
ру форм і галузі самоствердження та реалізації твор-
чого потенціалу особистості; приналежності, співу-
часті, причетності до важливих соціальних процесів;
володіння соціально визнаними формами реалізації
підприємницького інтересу.

За умови розвитку підприємницького інтересу
зростає масштаб підприємницької активності людей та
їх угруповань, посилюється вплив підприємництва на
всі сфери життєдіяльності суспільства та реалізацію
творчого потенціалу особистості, на розширення меж
її індивідуальної свободи, поширюється соціальна спря-
мованість підприємницької діяльності та зростає її ефек-
тивність, що характеризує підприємницький інтерес як
визначальну рушійну силу суспільного виробництва та
трудової активності сучасної особистості [3, с. 11].

Мале й середнє підприємництво і його економічні
інтереси, як було зазначено раніше, найбільш повно
включені в систему національних інтересів, у силу
всебічної зацікавленості його в розвитку й функціо-
нуванні багатоукладної ринкової економіки як еконо-
мічної основи середнього класу, що може бути забез-
печене при послідовній реалізації, насамперед, націо-
нального суспільного начала.

Очевидно, що за сьогоднішніх умов держава
потребує високорозвиненого, цивілізованого підприєм-
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Тип господарства Доіндустріальний Індустріальний Постіндустріальний 
Основні суб’єкти 

власності 
Індивід, плем'я, 

община 
Власники капіталу Власник людського 

капіталу 
Основні об’єкти 

власності 
Земля як засіб 
виробництва 

Засоби виробництва 
як упредметнена 

праця 

Творчі здібності 
особистості 

Основні джерела, 
фактори власності 

Традиція, сила, труд Гроші, обмін, право, 
праця  

Здібності особистості 

Принципи 
організації 

використання 

Використання 
засновано на 

особистій праці 

Використання 
засновано на 
найманій праці 

Використання засновано на 
різних способах залучення 

людей до праці, 
найважливішим з яких стає 
праця на добровільних 

началах 
Господарюючі 
форми власності 

Індивідуальна, 
архаїчні різновиди 

групової  

Індивідуальна, 
дольова групова 

Ссоціалізована групова, 
загальна 
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ництва, здатного зміцнити країну, а підприємництво, в
свою чергу має потребу в сильній та ефективній дер-
жаві, здатній створити сприятливе середовище для
функціонування підприємницьких структур і найбільш
повної реалізації підприємницьких здібностей.

Саме тому питання узгодженості підприємни-
цьких та загальнонаціональних публічних інтересів є
вкрай важливим.

Відзначимо, що фактори, що стримують або
перешкоджають вищезазначеному узгодженню інте-
ресів, зокрема в українській економіці, проявляються
на різних рівнях та в різних проявах підприємницько-
го інтересу. На рівні державного підприємництва – це
використання його статусу й положення в економічній
системі для досягнення владною верствою особистих
інтересів або підпорядкування інтересів держави при-
ватному капіталу. Для великого бізнесу – прагнення
до знаходження економічної чи політичної влади для
реалізації цілей, що суперечать національним інтере-
сам. Для малого підприємництва – це перевага торго-
вельно-посередницької діяльності з великою часткою
спекулятивної спрямованості, переважання непродук-
тивного підприємництва.

Як справедливо зазначає В. Ляшенко, сьогодні
в Україні склалася парадоксальна ситуація; підприєм-
ництво стало часто використовуваним словом, їм іме-
нують свою діяльність і спекулянти, і посередники, і
перекупники. Певною мірою це справедливо, тому що
в період суспільної трансформації ризик, відпові-
дальність та інше властиві будь-якому індивідуально-
му товаровиробникові й посередникові, що самостійно
організує справу [8].

Але на шляху досягнення мети в підприємця
завжди стоять певні бар’єри. Без їхнього подолання він
не зможе реалізувати свій егоїстичний інтерес, тобто
отримати прибуток. Тут виявляється одне з головних
позитивних властивостей ринкової економіки. Пере-
борюючи перешкоди, реалізуючи егоїстичний інтерес,
підприємець мимо своєї волі й бажання працює в інте-

ресах інших. Відповідно його власний інтерес в основ-
ному збігається з інтересами суспільства.

Як показують опитування підприємців, в Україні
протягом останніх 20 років, розвиток малого й серед-
нього підприємництва гальмується надлишковою
регуляцією з боку органів влади всіх рівнів і органів
місцевого самоврядування.

У межах соціологічного дослідження, проведе-
ного в 2011 р. Інститутом економіки промисловості
НАН України, в тому числі за участю автора, було сфор-
мульовано питання для респондентів-підприємців: „Як
змінюється взаємодія підприємців з регуляторними
органами або виконавчими органами державної вла-
ди?”. Відповіді розподілились наступним чином:

У результаті виникають регуляторні бар’єри, які
збільшують видатки на створення й функціонування
бізнесу, ведуть до зниження рівня конкуренції й відпо-
відно до загальній ефективності економіки. Система
регуляторних бар’єрів є дуже складною, заплутаною
й суперечливою. Надмірний регуляторний тиск на
суб’єкти малого й середнього підприємництва не тільки
наносить їм прямий збиток (відбувається збільшення
прямих і непрямих витрат), але й самим безпосереднім
образом блокує позитивні зовнішні ефекти для всієї
економіки й соціальної сфери країни [5, с. 54].

Щоб сформувати механізм взаємовигідної взає-
модії підприємницького та публічного інтересів слід,
перш за все досліджувати і постійно відмічати, за наяв-
ності, зміни, що їх переживають суб’єкти малого та
середнього підприємництва, адже це відображає зміни
їх інтересів. По-друге, на цій основі повинна форму-
ватися відповідна державна регуляторна політика, яка
буде покликана забезпечити зростання підприємницької
активності, стимулювати розвитку продуктивного
та інноваційного підприємництва, зменшити ризик
зовнішніх негативних факторів та сприяти формуван-
ню повноцінної цивілізованої підприємницької культу-
ри, яка стане невід’ємним атрибутом формування соці-
ально-орієнтованого, відповідального та в той же час

Таблиця 2
Розподіл відповідей на питання „Як змінюється взаємодія підприємців з регуляторними органами

або виконавчими органами державної влади?”

Відповіді % до загального 
числа 
респондентів  

 2008 2011 
Взаємодія ускладнюється (збільшується кількість 
контактів)  

32 30 

Взаємодія стає сприятливою (підтримується ефективий 
зворотній зв’язок) 

12 1 

Залишається без змін 3 36 
Взаємодія слабшає і не приносить ніяких результатів 1 10 
Важко відповісти 52 23 
Всього 100 100 
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конкурентноздатного підприємництва. По-третє, уже
на рівні виконавчої влади загальнонаціональних, регі-
ональних та місцевих уповноважених органів, слід роз-
робляти та реалізовувати стратегічні та програмні до-
кументи, що будуть максимально ефективно реалізо-
вувати розроблену регуляторну політику та сприяти
реалізації наявних підприємницьких інтересів в єдності
з публічними.

Висновки. Механізм взаємодії інтересів, дослі-
джуваних у статті, повинен бути, перш за все, відкри-
тим і адаптивним до мінливих умов зовнішнього сере-
довища й ринкової кон’юнктури. У процесі розробки
й реалізації механізму взаємодії інтересів підприємни-
цтва й держави як виразника публічного інтересу по-
винно бути дотримувати наступних принципів:

1. Принципи взаємодії держави з господарю-
ючими суб’єктами (гарантія захищеності, відкритість,
достатність і доступність фінансової бази, системність,
гнучкість, сталість зв’язку, своєчасність, цілеспрямо-
ваність);

2. Принципи формування діяльності органів дер-
жавного управління (адресність, несуперечність, раці-
ональна децентралізація управління, еволюційність).

3. Принципи діяльності підприємницьких струк-
тур, що впливають на роботу владних структур (зако-
нослухняність, єдність, соціальна спрямованість, еко-
номічність, відповідальність, розвиток).

За умови дотримання зазначених принципів, по-
стійного моніторингу й коригування на цій основі
державної регуляторної політики, а також розробці дієвих
та реалістичних програм розвитку й підтримки підпри-
ємництва буде досягнуто необхідний баланс приватних
та публічних інтересів, що сприятиме підвищенню ефек-
тивності функціонування економічних систем та як
наслідок покращенню життєвих стандартів населення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КАПІТАЛІВ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА ВІЛЬНОМУ РИНКУ

Актуальність теми. Сучасний стан моделю-
вання економічних процесів не дозволяє достовірно
оцінити динаміку взаємодії капіталів суб’єктів вільного
ринку і обґрунтовано передбачити результат цієї взає-
модії в  часі. Тому, для практики представляється дуже
цінним виявити закономірності, що управляють взає-
модією капіталів в періоди максимальної свободи
ринку і відсутності детермінованих дій. Це дозволить,
спираючись на  ці закономірності в чистому вигляді,
прогнозувати також і частково детерміновані проце-
си, що відбуваються при вільному ринковому товаро-
обміні.

 У роботі [1] розроблено математичну модель ди-
ференціації капіталів товаровиробників на вільному
ринку, що адекватно описує реальний вільний ринок і
дозволяє прогнозувати динаміку його змін. При цьому,
ринкову систему вільних товаровиробників можна
розглядати як сукупність реалізацій випадкової функції
накопичення капіталу в суб’єктів вільного ринкового
товарообміну, а накопичений суб’єктом вільного ринко-
вого товарообміну додатковий продукт є зростаючою пре-
ференцією в подальших актах товарообміну в умовах
вільного ринку. Наявність цих преференцій при товаро-
обміні в умовах вільного ринку веде до розшарування
капіталів товаровиробників, а наявність зростаючих пре-
ференцій – до необмеженого розшарування.

Дослідження впливу параметрів вільного ринку
на його динаміку є одним з найважливіших завдань
економіки. У роботах [1; 2; 3] розглядаються механіз-
ми і моделі динаміки зміни капіталів при товарообмін-
них операціях вільного ринку з метою можливості
прогнозування його динаміки. У роботах [1; 3] роз-
роблена модель динаміки капіталів товаровиробників
при вільному товарообміні і розроблений комп’ютер-
ний алгоритм цієї моделі, що дозволяє розраховувати
її поточні параметри. Модель, як це показано в [1],
адекватно описує поведінку товарообміну при вільному
ринку. Актуальним є дослідження цієї математичної
моделі залежно від її параметрів.

Мета роботи – дослідження впливу початкових
параметрів математичної моделі диференціації капіталів
товаровиробників на вільному ринку на динамічну
зміну величини цих капіталів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
У неокласичній економічній теорії, яка є „основ-

ною течією” сучасної економічної науки, найзагальні-

шим визначенням ринку виступає дефініція його як
галузі, у якій індивідууми вільно обмінюються това-
рами, будучи обмежені лише загальними правовими
нормами, що в рівній мірі відносяться до усіх учас-
ників [4 – 6]. Неокласики вважають, що ринок – це
природний процес, породжений діями індивідуумів,
кожен з яких переслідує свої цілі; з хаосу їх дій скла-
дається „спонтанний порядок”, що забезпечує їм сво-
боду вибору. Діаметрально протилежний тип еконо-
мічної координації – не ринковий, а директивний, –
відрізняється, на думку неокласиків, саме тим, що
ліквідація спонтанного саморозвитку знищує і еконо-
мічну свободу.

Наприклад, стверджується, що міра прогнозування
знижується в періоди хаотичної поведінки ринку, тобто
в умовах ідеального вільного хаотичного стану [2].
Зазвичай для опису взаємодії власників капіталів на
вільному ринку застосовується математичний апарат
теорії ігор [7], який найадекватніше описує поведінку
суб’єктів ринкових стосунків, що прагнуть до макси-
мізації свого прибутку в процесі товарообміну. При
цьому взаємодія ця відбувається, як правило, попарно,
результатом чого служить отримання або обома суб’єк-
тами товарообміну (гроші в даному випадку виступа-
ють також в ролі товару), або одним з них прибутку.
Ціна товару має випадкові коливання, залежно від
кон’юнктури ринку і собівартості товару. Це призво-
дить до того, що отриманий прибуток кожного суб’єкта
ринку має випадкові коливання, залежні від численних
чинників, і може змінюватися від позитивних до не-
гативних значень, а сам капітал суб’єктів ринкового
товарообміну випробовує коливання свого приросту.

 У роботах [1; 3] розроблено математична модель
диференціації капіталів товаровиробників на вільному
ринку та алгоритм розрахунку цих параметрів на
ЕОМ [3]. Це дає можливість прогнозувати розвиток
ситуації на вільному ринку товаровиробників в ході
товарообміну.

 Для визначеності процесу товарообміну вважа-
тимемо, що він відбувається попарно й послідовно між
усіма товаровиробниками. Це дає нам максимально
можливе число актів товарообміну в такій системі і
дозволяє уникнути неврахованих товарообмінних
актів. У реальній системі число товарообмінних актів
буде нижче цього максимального. Одиницю прибутку
в товарообмінному процесі, що перерозподіляється
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випадковим чином в парному обміні, приймемо кратній
одиниці для простоти підрахунку. Тобто, початковий
рівний капітал товаровиробників в ході одного циклу
парних товарообмінних актів між всіма товаровироб-
никами унаслідок випадкового перерозподілу прибутку
зміниться випадковим чином відповідно до даної
моделі. Наступний аналогічний цикл визначатиметься
вже капіталом, що випадково розподілився, відповід-
но до цієї моделі [1] приведе до вірогіднішого пере-
розподілу капіталу на користь тих товаровиробників,
капітал яких більший. І так буде тривати далі скільки
завгодно багато аналогічних циклів.

 У вказаних роботах не проаналізований кон-
кретний вплив зміни початкових параметрів матема-
тичної моделі диференціації капіталів товаровиробників
на вільному ринку на динамічну зміну величини цих
капіталів, а дослідження динаміки цих параметрів дасть
можливість оптимізувати поведінку конкретних товаро-
виробників для оптимізації їх прибутків.

Матеріали та результати дослідження.
Згідно з роботою [1], основними параметрами,

що визначають поведінку системи вільних товаро-
виробників під час товарообміну, являються величи-
на первинного капіталу товаровиробника, їх спів-
відношення і відносна величина капіталу що перетікає
від одного товаровиробника до іншого під час товаро-
обмінної операції. Ці початкові параметри і визнача-
ють швидкість і характер розшарування вказаної сис-
теми, тобто функцію дисперсії цього процесу.

 Дисперсія є мірою відхилення значень випадко-
вої величини від центру розподілу, математичного спо-
дівання. Більші значення дисперсії свідчать про більші
відхилення значень випадкової величини від центру

розподілу, а дисперсією випадкової функції називає-
ться невипадкова функція, значення якої для кожного
моменту часу дорівнює дисперсії відповідного пере-
різу випадкової функції [8].

 Таким чином, завданням дослідження впливу
початкових параметрів математичної моделі диферен-
ціації капіталів товаровиробників на вільному ринку
на динамічну зміну величини цих капіталів є отриман-
ня залежностей зміни функції дисперсії цього проце-
су залежно від величин первинних капіталів товаро-
виробників, їх співвідношення і відносної величини
капіталу що перетікає від одного товаровиробника до
іншого під час товарообмінної операції.

Досліджуємо вплив на функцію дисперсії цієї
системи залежності від величин первинних капіталів
товаровиробників і відносної величини капіталу що
перетікає від одного товаровиробника до іншого під
час товарообмінної операції. Нижче наводяться гра-
фіки функцій дисперсій залежно від величин первин-
них капіталів товаровиробників після товарообмінних
актів в цій системі розраховані відповідно до алго-
ритму [3] (рис. 1).

Із графіків видно, що чим вище величина пер-
винного капіталу у товаровиробників при рівності цих
капіталів і однакової відносної величини капіталу, що
перетікає від одного товаровиробника до іншого під
час товарообмінної операції, тим більше дисперсія в
такій системі, після кінцевої кількості товарообмінних
актів в цій системі. А за умови збільшення відносної
величини капіталу, що перетікає від одного товаро-
виробника до іншого під час товарообмінної операції,
величина дисперсії в досліджуваній системі, різко зро-
стає (рис. 1).
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Рис. 1. Графіки функцій дисперсій r(x) залежно від величин первинних капіталів K1=10, K2=20, K3=40
товаровиробників після X=30 товарообмінних актів
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Рис. 2. Дисперсії системи r (x) залежно від відносної величини капіталу      K1=1,       K2=2,       K3=4, що перетікає
від одного товаровиробника до іншого під час товарообмінної операції за умови однакового її співвідношення

з величиною первинного капіталу товаровиробників, де Ко=10, Ко=20, Ко=40.

Досліджуємо вплив на функцію дисперсії цієї
системи залежності від відносної величини капіталу
що перетікає від одного товаровиробника до іншого
під час товарообмінної операції за умови однакового
її співвідношення з величиною первинного капіталу
товаровиробників. Нижче наводимо графіки функцій
дисперсій залежно від зазначених співвідношень після
товарообмінних актів у цій системі розраховані відпо-
відно до алгоритму [3] (рис. 2).

З графіків видно, що при вказаних співвідношен-

нях функції дисперсій різко зростають під час збіль-
шення величини капіталу, що перетікає від одного то-
варовиробника до іншого за умови товарообмінної опе-
рації. Тобто має місце синергетичне посилення ефектів
від зростання величини капіталу й величини капіталу,
що перетікає від одного товаровиробника до іншого
за умови товарообмінної операції.

Досліджуємо вплив на функцію дисперсії цієї
системи залежності від співвідношення первинних
величин капіталів товаровиробників при однаковій
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Рис.  3. Функції дисперсії r (x) цієї системи залежно від співвідношення первинних величин капіталів K
товаровиробників за умови однакової величини капіталу, що перетікає від одного товаровиробника до іншого

під час товарообмінної операції: K1=20=const, K2=(40, 20 … 20), K3=(80, 20 … 20).
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величині капіталу, що перетікає від одного товаро-
виробника до іншого під час товарообмінної операції.
Нижче наводяться графіки функцій дисперсій залежно
від вказаних співвідношень після 30 товарообмінних
актів в цій системі розраховані відповідно до алго-
ритму [3] (рис. 3).

З графіків видно, що дисперсія в системі товаро-
виробників наростає істотно повільніше, ніж зростан-
ня первинного капіталу у товаровиробника, що має
перевагу в його розмірі порівняно з іншими товаро-
виробниками.

Таким чином, має місце істотна залежність зміни
параметрів математичної моделі диференціації капіталів
товаровиробників на вільному ринку залежно від по-
чаткових параметрів величини цих капіталів і величи-
ни капіталу що перетікає від одного товаровиробника
до іншого під час товарообмінних операцій.

Висновки:
1. Динамічна зміна величини капіталів товарови-

робників на вільному ринку і швидкість їх диферен-
ціації залежить від величини цих  капіталів, їх первин-
ного співвідношення й від відносної величини капіталу,
що перетікає від одного  товаровиробника до іншого
під час товарообмінної операції.

2. Величина первинного співвідношення капіталів
товаровиробників відіграє істотну роль лише на пер-
винному етапі диференціювання капіталів товаровироб-
ників на вільному ринку.
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Постановка проблемы. Планирование числен-
ности персонала является главной составляющей фор-
мирования трудового потенциала и одним из факто-
ров повышения эффективности функционирования
предприятия. Обоснованное планирование численно-
сти персонала способствует формированию оптималь-
ного штатного расписания предприятия и определяет
его необходимый профессионально-квалификацион-
ный состав, который в дальнейшем позволит обеспе-
чить реализацию стратегии и задач предприятия. Эф-
фективное планирование персонала необходимо также
как средство оптимизации его использования, совер-
шенствования процесса приёма на работу, организа-
ции последующего профессионального обучения, со-
здания основы для развития других программ управ-
ления персоналом, сокращения общих издержек на
персонал.

Исследованию вопросов сущности, особен-
ностей и методов планирования персонала посвя-
щены работы таких авторов как В. Веснин, С. Шек-
шкня, Е. Кобец, В. Данюк, В. Петюх, В. Лукьяни-
хин, М. Вигоградский [1 – 7]. Проблемы планиро-
вания персонала и их влияние на общую систему
управления нашли также свое отражение в работах
зарубежных экономистов, таких как М. Мескон,
М. Альберт, Ф. Хедоури, Г. Десслер [9; 11]. Опыт
работы украинских предприятий, а также исследо-
вания ученых в этом направлении подтверждают
актуальность решения проблемы несбалансирован-
ности численности персонала и требуют разработки
научных методов обоснования численности различ-
ных категорий персонала.

Целью статьи является анализ существующих
научных методов планирования персонала и практики
обоснования потребности в персонале отдельных ка-
тегорий, а также определение возможностей их при-
менения на промышленных предприятиях.

Изложение основного материала. В условиях
плановой системы хозяйствования численность про-
мышленно-производственного персонала была одним
из показателей, контролируемых вышестоящими орга-
нами (министерствами и ведомствами). У экономис-
тов по труду были методы расчета численности пер-

сонала в профессиональном разрезе: по трудоемкос-
ти выпуска продукции, рабочим местам, нормативам
численности и нормам обслуживания. Использовались
различного рода эмпирические формулы, которые
отражали меру влияния тех или иных факторов на
численность работников определенной профессио-
нальной или функциональной группы [1, с. 106].
Однако этот опыт расчетов в большей мере относился
к предприятиям, функционирование которых было от-
носительно стабильным на протяжении продолжитель-
ного периода. В условиях рыночной экономики пла-
нирование численности персонала осуществляется
предприятием самостоятельно, однако принимаемые
административные решения зачастую не имеют эко-
номического обоснования.

В процессе планирования численности персона-
ла необходимо учитывать множество факторов, влия-
ющих на формирование численности предприятия
(рис. 1). В зависимости от направления действия этих
факторов их можно условно разделить на две группы
[3, с. 126]. Первая группа представлена внешними
факторами, которая включает подгруппы факторов в
зависимости от характера их воздействия: макроэко-
номические, технико-технологические, политические
факторы и факторы конкуренции. Макроэкономичес-
кие факторы – это подгруппа факторов, непосредствен-
ного влияющие на состояние рынка труда. К данной
подгруппе относят такие факторы как темпы эконо-
мического роста, уровень инфляции и безработицы,
структурные изменения. Влияние этих факторов имеет
двоякий характер: с одной стороны они определяют
ситуацию на рынке труда, тем самым формируя пред-
ложение рабочей силы, а с другой стороны они влия-
ют на стратегию предприятия, что определяет спрос
на рабочую силу.

Вторая подгруппа факторов представлена техни-
ко-технологическими факторами. Внедрение прогрес-
сивных технических систем по автоматизации трудо-
вого процесса на предприятии значительно снижает
трудоемкость выполняемых операций, тем самым сни-
жается потребность в определенной категории персо-
нала, ранее выполняющих эти операции.

Значительное влияние на спрос персонала ока-
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зывает государственная политика в сфере социально-
трудовых отношений, которая является косвенным
фактором, влияющим на планирование численности
персонала на предприятии. Изменения в действующем
законодательстве, такие как новый налоговый режим,
внедрение новых принципов социального страхова-
ния и другие ведут к появлению или упразднению тех
или иных задач, выполняемых работником на пред-
приятии, что в свою очередь ведет к изменению тру-
доемкости выполняемых работ. Задачей кадровой
службы является не только учет влияния этих факторов
на потребность в рабочей силе, но и выявление факто-
ров в будущем.

Одним из самых динамичных факторов, оказы-
вающим влияние на потребности предприятия в рабо-
чей силе, является конкуренция. Она тесно связана с
рынком сбыта товаров и услуг. При условии стабиль-
ности рынка сбыта или его уменьшения усиление кон-
куренции ведет к сокращению численности персона-
ла предприятия. Если же спрос на продукцию пред-
приятия растет, то это является основанием для уве-
личения потребности предприятия в дополнительном
персонале.

Другой не менее важной является группа вну-
тренних факторов. Они тесно связаны с целями пред-
приятия и его стратегией, финансовыми возможнос-
тями предприятия, а также имеющимся персоналом и
его качественным составом. У предприятия, ориенти-
рованного на стратегическую цель, потребность в ра-
бочей силе стабильна. Предприятия, у которых стра-
тегический курс часто меняется, что связано с завое-
ванием новых рынков сбыта, разработкой новаций,
переходом на выпуск новой продукции, открытием
новых бизнес направлений или их ликвидацией,
должны пересматривать потребности в персонале в
связи с каждым изменением курса, что усложняет
планирование. Таким образом, планирование числен-
ности персонала является важнейшей составляющей
его постоянного формирования и приведения в соот-
ветствие с текущими потребностями развития пред-
приятия [4, с. 128].

На сегодняшний день менеджеры по персона-
лу имеют единое мнение о том, что планирование
численности персонала без соответствующей опти-
мизации бизнес-процессов осуществить невозмож-
но, потому что результативность такого планирова-
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ния крайне невелика. Но даже если бизнес-процес-
сы отлажены, то рассчитать нормы численности со-
трудников достаточно сложно. Менеджеру по пер-
соналу необходимо определить множество различ-
ных показателей (в зависимости от вида труда и его
сложности) – объемы работы, нормы выработки,
нормы времени на обслуживание клиента или еди-
ницы оборудования. Этот процесс очень трудоем-
кий и требует значительных временных, финансо-
вых и трудовых затрат. Ранее данные функции вхо-
дили в обязанности нормировщиков, но переход к
рыночной экономике принципиально изменил прак-
тику и подходы к прогнозированию численности
персонала. Одновременно развитие НТП привело к
упразднению одних профессий и появлению других,
которые заключаются в выполнении новых функ-
ций, нормирование которых ранее не осуществля-
лось. Нормативы, сохранившиеся со времен адми-
нистративно-командной системы, устарели и требу-
ют пересмотра. Кроме того, сегодня к планирова-
нию численности персонала выдвигается ряд новых
требований:

– фактическая и нормативная численность работ-
ников должны отражать целый комплекс внешних от-
носительно предприятия факторов (в частности, из-
менение спроса и предложения продукции, услуг,
уровень конкуренции на рынке конкретного товара,
финансовое состояние и др.);

– численность персонала (в том числе норматив-
ная) становится обязательным элементом прогноза раз-
вития предприятия;

– усиливается роль и значение нормирования
численности персонала как фактора оптимизации
затрат и выявления неэффективных рабочих мест;

– управление численностью персонала и норми-
рование должны отражать дифференциацию рабочих
мест предприятия в зависимости от их значимости для
процесса производства;

– необходимость учета технологических ограни-
чений при снижении численности работников;

– нормирование численности должно оказывать
содействие постоянному улучшению качества трудо-
вой жизни персонала.

На данный момент единого универсального под-
хода для определения сбалансированной численности
персонала не существует, однако имеют место ряд
методов по ее планированию. Наиболее распростра-
ненными и широко применяемыми являются методы,
представленные в табл. 1 [4, c. 99 – 102; 5, c. 163; 6,
c. 118 – 122; 7, c. 162; 8, с. 259].

Каждый из приведенных методов целесообраз-
но использовать для планирования численности опре-
деленной категории персонала, так как они направле-

ны на решение определенных задач и требуют различ-
ного уровня подготовки исполнителей и финансовых
возможностей предприятия [9, c. 75].

Для планирования численности персонала
низшего звена возможно использование не дорого-
стоящих и несложных в применении методов:
экстраполяция, экспертные оценки, балансовый, от-
четно-статистический. Более сложные и трудоем-
кие методы следует применять для планирования
численности персонала среднего и высшего звена,
так как они учитывают стратегию деятельности пред-
приятия и предпочтительны для долгосрочного пла-
нирования [8, c. 260].

Выводы. Анализ существующих методов пла-
нирования численности персонала и практики их ис-
пользования показывает, что на данный момент мето-
да, учитывающего все факторы влияния, для расчета
численности персонала различных категорий не су-
ществует. Каждый конкретный метод направлен на
решение достаточно узкой задачи, поэтому выбор
метода планирования зависит от поставленных задач
и имеющихся ресурсов на предприятии.
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Таблиця 1
Методы определения потребности в персонале

 

Наименование метода Сущность Преимущества Недостатки 
1 2 3 4 

1. Экстраполяция Перенесение фактической 
ситуации (пропорций) в будущее 

Простота, 
общедоступность 

Невозможность учета изменения в 
развитии предприятия и внешней 
среды 

2. Экспертные оценки Потребность в кадрах 
определяется путем опроса 
линейных специалистов 

Учет мнений 
опытных линейных 
руководителей 

Трудоемкость процесса сбора и 
обработки взглядов экспертов, 
субъективность их мнений 

3. Компьютерные 
модели 

Наборы математических формул, 
описывающих зависимость 
численности персонала от 
различных факторов 

Одновременное 
использование 
нескольких методов, 
достижение наиболее 
точных прогнозов 
нужд в рабочей силе 

Высокие материальные затраты, 
необходимость специальных навыков 
для  использования 

4. Балансовые методы Основываются на взаимоувязке 
ресурсов и нужд в них в рамках 
планового периода. Реализуется 
через систему балансов 

Соответствие 
располагаемым 
ресурсам предприятия 

Не учитывают реальной 
потребности в персонале 

5. Нормативный метод Расчет численности на основе 
различных норм в зависимости от 
категории персонала 

Простота, отсутствие 
необходимости 
дополнительных 
исследований 

Не учитывают реальных условий 
труда на предприятии 

6. Отчетно-
статистический 

Сопоставление фактических 
результатов с затратами времени, 
на основе чего определяются его 
удельные затраты 

Простота Не учитывают постоянного 
изменения факторов 

7. Опытно-
производственный 

Основывается на хронометраже 
операций, выполняемых 
опытными работниками, оценке и 
обобщении полученных данных 

Учет трудоемкости 
выполняемых 
операций 

Ориентация на лучших 
сотрудников, трудоемкость 

8. Аналитико-
расчетный 

Исходит из физиологических 
потенциалов человеческого 
организма 

 

Учет 
физиологических 
возможностей, 
условий труда 

Необходимость дополнительных 
исследований и тестов 

9. Математико-
статистические 

Сводятся к оптимизации 
расчетов на основе разного рода 
моделей 

Учет множества 
факторов 

Необходимость специальных 
навыков 

10. Стохастические 
модели 

Базируются на анализе 
взаимозависимости между 
потребностью в персонале и 
другими переменными 
величинами 

Простота, отсутствие 
необходимости в 
специальных 
исследованиях 

Подходит только для предприятий 
со стабильной деятельностью 

11. Линейное 
программирование 

Система уравнений и неравенств, 
которые связывают ряд 
переменных показателей,  
определяют их оптимальные 
величины 

Автоматический 
подсчет оптимальных 
величин 

Необходимость специальных 
навыков для использования 

12. Номенклатурный 
метод 

В номенклатуре должностей 
отражен уровень квалификации и 
профиль специалиста, который 
должен занимать 
соответствующую должность по 
штатному расписанию 

Возможность 
использования для 
долгосрочного 
планирования 

Трудоемкость, точность зависит от 
правильности штатных расписаний и 
номенклатуры должностей, наличия 
основных нормативов нагрузки на 
специалиста 

13. Метод Розенкранца Определение потребности в 
персонале по формуле, с учетом 
количества выполняемых видов 
управленческих работ, среднего 
времени на их выполнение, 
коэффициентов распределения 
времени 

Возможность 
определения 
численности 
управленческого 
персонала 

Сложность вычислений, 
стихийность управленческого труда 
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Ходич Ю. В. Методи планування чисельності
персоналу на підприємствах у сучасних умовах

У статті розглянуто систему планування чисель-
ності персоналу в умовах адміністративно-команд-
ної системи господарювання, визначено проблеми,
пов’язані із плануванням чисельності персоналу
в сучасних умовах. У статті досліджено існуючі
методи планування чисельності персоналу та надані
рекомендації з їхнього застосування для різних
категорій персоналу.

Ключові слова: планування, персонал, чисель-
ність, методи, фактори.

Ходич Ю. В. Методы планирования числен-
ности персонала на предприятиях в современных
условиях

В статье рассмотрена система планирования чис-
ленности персонала в условиях административно-
командной системы хозяйствования, и определены

проблемы, связанные с планированием численности
персонала в современных условиях. Так же в статье
изучены существующие методы планирования
численности персонала и даны рекомендации по их
применению для различных категорий персонала.

Ключевые слова: планирование, персонал,
численность, методы, факторы.

Ноdich Yu. V. Methods of planning of the number
of the personnel at enterprises in modern conditions

The system of planning of number of personnel in
administrative-command system of management is
considered, and the problems associated with the planning
of number of personnel in the modern conditions are
defined. There are the existent methods of personnel
planning are considered and recommendations for their
use for different categories of staff are given in the article.

Key words: plaining, personnel, number, methods,
factors.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах
успішність будь-якого суб’єкта господарювання все
більше залежить від її співробітників. Віддзеркален-
ням цього в галузі науки і освіти має місце бурхли-
вий розвиток і широке поширення знань в галузі
управління персоналом. У країнах з розвиненою рин-
ковою економікою вивчення дисципліни „Управлін-
ня персоналом” давно вже стало не лише найважли-
вішою складовою частиною підготовки керівників
всіх рівнів, але і необхідним компонентом вищої
освіти в цілому [6, с. 4].

В умовах глобалізації, жорсткої конкуренції та
швидких змін зовнішнього середовища підприємства
мають швидко адаптуватися до динаміки ринкової
кон’юнктури. Чинники, що визначають успіх на
ринку, одночасно є і чинниками виживання суб’єкта
господарювання. Якщо раніше людському фактору
в бізнесі приділялася другорядна роль, підпорядко-
вана фінансовим і виробничим завданням компанії,
то сьогодні таке ставлення змінюється. Наразі актуа-
лізується процес перетворення управління пер-
соналом в управління людськими ресурсами, адже
головним ресурсом наразі стає людський капітал.
Відбувається гуманізація праці, і пов’язано це в
першу чергу з тим, що людина, її особистість, її твор-
чий потенціал і здібності становлять основу успіху
будь-якої діяльності [7, с. 8].

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Це
питання розглядали вітчизняні і зарубіжні економісти,
соціальні психологи, керівники та менеджери під-
приємств. Серед учених країн СНД можна виділити
роботи А. Алавердова, Р. Белоусова, О. Віханського,
А. Волгіна, Б. Генкіна, А. Егоршина, В. Дятлова,
А. Кібанова, Ю. Одегова, Г. Попова, В. Шахового,
С. Шекшні, В. Шкатулли та ін. Серед зарубіжних до-
слідників це питання розглядали: М. Альберт, М. Ве-
бер, Дж. Іванцевіч, П. Друкер, Ф. Тейлор, А. Файоль,
Ф. Хедоур, І. Хентце та ін. Не дивлячись на велику
кількість робіт з  управління персоналом, існує багато
невирішених питань в цій галузі знання, адже пробле-
ма багатоаспектна і в сучасних умовах вимагає до-
даткових досліджень.

Метою статті є дослідження еволюції концеп-
туальних підходів в управлінні персоналом та транс-

формації управління персоналом в управління  люд-
ськими ресурсами.

Основні результати дослідження. Управління
персоналом є сучасним науковим напрямком, історія
розвитку якого налічує кілька десятиліть. Однак, щоб
зрозуміти, як змінився погляд на питання управління
персоналом, доцільно простежити як змінювалось
ставлення до людини в різних концепціях управління
персоналом.

Управління суб’єкта господарювання здійснює-
ться на основі підходу, який формується у відповід-
ності з вимогами макро- і мікроекономічних умов, у
яких розвивається організація. Концепція управляння
персоналом – це система теоретико-методичних по-
глядів на розуміння у визначенні сутності, змісту,
цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів менедж-
менту персоналу, а також організаційно-практичних
підходів до формування концептуальних засад її реалі-
зації в конкретних умовах функціонування підприєм-
ства. Відмінності концепцій управління людськими ре-
сурсами представлено в [2, с. 58].

Упродовж  останніх століть (після промислової
революції) роль людини в організації істотно змінюва-
лася, унаслідок чого розвивалися, уточнювалися і
теорії управління персоналом. У контексті сучасного
розвитку філософії управлінських ідей виокремлюю-
ться чотири групи концепцій (теорій):

1) концепція патерналізму;
2) класичні теорії;
3) концепції людських відносин;
4) концепції людських ресурсів.
Концепція патерналізму
З кінця 40-х і до середини 70-х рр. XX ст. домі-

нуючим змістом психологічного контакту з персона-
лом був патерналізм, тобто орієнтація на довічну зай-
нятість співробітників і їх забезпечення в старості в
обмін за відданість організації, в якій вони працюва-
ли. Компанії очікували від своїх працівників вірності,
сумлінної праці та старанності. Патерналізм співвідно-
сять з організацією економічних виробничих одиниць,
розуміючи під цим терміном спосіб регуляції відно-
син між власниками засобів виробництва чи їх аген-
тами і підлеглими, що також пов’язано з патріархаль-
ною моделлю.

УДК 005.95
А. М. Шевчук,

кандидат економічних наук
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Патерналізм – ідеологія і практика управління
людьми, особлива форма здійснення влади, за якої
суб’єкт ототожнюється з батьком великої патріархаль-
ної сім’ї, який „по-батьківськи” піклується про своїх
підлеглих, а ті, в свою чергу, зобов’язані відповідати
„синівською” відданістю і слухняністю. Ідея патерна-
лізму сформульована в Китаї у VI – V ст. до н. е. Кон-
фуцієм. Доктрина патерналізму в її сучасному вигляді
виникла в 20-ті р. р. XX ст. у США для обґрунтування
можливості досягнення в суспільстві „соціального
миру” шляхом „соціального партнерства” і „соціаль-
ного патронажу”. Вона покликана сформувати в свідо-
мості мас віру в те, що суб’єкт управління (окрема
особа – правитель, господар, управитель, менеджер –
або соціальний інститут чи організація – держава, її
органи, правляча партія, адміністрація тощо) піклується
не лише про свою вигоду, а й про інтереси людей,
забезпечує задоволення їхніх потреб. Це знижує на-
пругу у відносинах суб’єкта та об’єкта управління,
формує лояльність мас до існуючої системи відносин,
переключає їхню увагу з активного пошуку способів
задоволення своїх інтересів на пасивне очікування благ
„зверху” [2, с. 60].

Упродовж 1880 – 1930 рр. отримали розвиток
класичні теорії. Визначними представниками класич-
них теорій є  Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Емерсон,
Л. Урвік, М. Вебер, Г. Форд.

Головними постулатами класичної теорії є : пра-
ця більшості індивідів не приносить задоволення. Те
що вони роблять, менш важливо для них, ніж те, що
вони заробляють. Мало таких індивідів, які хочуть чи
можуть виконувати роботу, що вимагає творчості,
самостійності, ініціативи й самоконтролю.

Завданням керівників будь якого суб’єкта госпо-
дарювання є суворий контроль та спостереження за
підлеглими. Він повинен розкласти завдання на легко
засвоювані, прості й повторювані операції, розробити
прості процедури праці і впроваджувати їх у практику.

Очікувані результати: індивіди можуть продуктив-
но працювати за умови, якщо буде відповідна заробіт-
на плата і якщо керівник буде справедливий. Якщо
завдання будуть достатньо спрощені і якщо індивіди
будуть суворо контролюватися, вони зможуть дотри-
муватися фіксованих норм виробництва [1, с. 18].

Зазначимо що саме в цей період Фр. Тейлор роз-
робив  теорію „наукової організації праці” або, точні-
ше, „наукового управління”, яка згодом була розви-
нена багатьма іншими ученими. Теорія Тейлора
здійснила „тиху революцію” в управлінні в цілому та
людськими ресурсами зокрема. Теорія „наукового
управління” стверджувала, що існують оптимальні і
універсальні для всіх підприємств методи управління
й організації праці, які дозволяють значно підвищити

його продуктивність. В основі цих методів лежав роз-
поділ праці та глибока спеціалізація співробітників. По
мірі поширення ідей „наукового управління” на бага-
тьох підприємствах стали появлятись представники
нової професії – інженери, які займались вивченням і
оптимізацією робочих місць. Основною метою цієї
теорії було досягнення максимальної ефективності
праці та отримання прибутку [4, с. 12].

Також одним із завдань класичної школи було
створення універсальних принципів управління. Так,
зокрема заслуговує уваги робота  А. Файоля „Основи
менеджменту” в якій виділено 14 принципів: поділ
праці, єдиновладдя, дисципліна, повноваження та
відповідальність, єдність напрямів діяльності, підпо-
рядкування особистих інтересів загальним, винагорода
персоналу, централізація, ієрархія підпорядкування,
порядок, справедливість, стабільність робочого місця
персоналу, ініціатива, корпоративний дух підприєм-
ства. Не зважаючи на те що в наведеній системі прин-
ципів п’ять мають суто психологічне значення, тобто
враховують людський фактор, у цілому теорія А. Фейо-
ля зводилася до того, що управління повинне базува-
тися на системі чітко визначених правил поведінки
суб’єктів управління, обов’язків працівників, регла-
ментації їх праці аж до детального опису окремих
управлінських операцій [3, с. 16].

Глибока депресія 1929 – 1932 рр. різко розшару-
вала суспільство, загострила соціальну напруженість.
Життя вимагало від менеджменту змінити підходи в
роботі з персоналом. Американські вчені Е. Мейо і
Ф. Ротлізбергер висунули концепцію „людських
відносин”, в якій зазначено, що продуктивність праці
залежить не лише і не стільки від методів організації
виробництва, скільки від того, як керівники відносяться
до виконавців, тобто від людського, а не механічного
чинника [4, с. 13].

До головних ідей теорії людських відносин
доцільно віднести:

1) індивіди прагнуть до того, щоб бути корисни-
ми, вони бажають бути інтегрованими, визнаними як
індивіди. Ці потреби є більш важливими, ніж гроші,
мотивація і спонукання до праці;

2) головне завдання керівника – зробити так, щоб
кожен працівник відчував себе потрібним і корисним;
він повинен інформувати своїх підлеглих, а також вра-
ховувати пропозиції щодо покращення своїх планів;

3) керівник має надавати своїм підлеглим мож-
ливість певної самостійності та певного особистого
контролю при виконанні рутинних операцій;

4) факт обміну інформацією і їх участь у рутин-
них рішеннях дозволяє керівнику задовольнити ос-
новні потреби з їх взаємодії й також почуття  індивіду-
альної значущості; факт задоволення потреб піднімає
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їх дух і зменшує почуття протидії офіційній владі,
тобто підлеглі будуть значно ефективніше спілкувати-
ся з керівництвом [2, с. 62].

Усе це сприяло необхідності втручання держави
що призвело до створення національних систем соці-
ального страхування, компенсації по безробіттю, вста-
новлення мінімальної заробітної плати, обмеження та
скорочення тривалості робочого дня тощо. У деяких
країнах з’явилися спеціальні державні органи для кон-
тролю за умовами праці та захисту інтересів праців-
ників. Організації стали створювати спеціальні відділи,
що займаються питаннями дотримання трудового
законодавства.

Друга світова війна на певний час відвернула увагу
керівників підприємств від ідей Мейо і Ротлізбергера.
Перед відділами кадрів промислових підприємств
(перш за все в США і Великої Британії) самим життям
було поставлено грандіозне завдання – у найкоротші
терміни прийняти на роботу та навчити сотні тисяч
нових співробітників всіх професій, щоб замінити пра-
цівників яких покликали до армії. Це завдання було
успішно вирішено, і з тих пір питання підбору й підго-
товки кадрів стали найважливішим напрямом діяльності
відділів з управління персоналом [4, с. 13].

У кінці 70-х рр. XX ст. замість поняття „управлін-
ня персоналом” управлінська наука перейшла до по-
няття „управління людськими ресурсами”. Авторами
концепції людських ресурсів є А. Маслоу, Ф. Герцберг,
Д. Макгрегор.

Початок етапу розвитку такого підходу іменую-
ться гуманістичним.

Гуманізація праці – це її перетворення відповідно
до уявлення про самоцінність людини, про те, що лю-
дина – зміст і основа буття, а відтак – зміст будь-якої
(у т.ч. виробничої) діяльності [7, с. 8].

У цей період все більше стали замислюватися про
підвищення статусу працівника всередині організації,
можливості розкриття творчої потенціалу людини,
розвитку кар’єри, залученні робітників до участі в
управлінні [4, с. 14].

Основним завданням в управлінні людськи-
ми ресурсами визнали  найбільш ефективне вико-
ристання здібностей співробітників згідно з метою
підприємства та суспільства. При цьому має бути
забезпечено  збереження здоров’я кожної людини
та встановлені відносини конструктивного спів-
робітництва між членами колективу та різними
соціальними групами [1, с. 21].

Поведінковий напрямок еволюції управління
людьми стає пріоритетним у сфері нових досліджень
науки менеджменту. Ще на початку 1980-х було усві-
домлено важливість „організаційної культури”, що
інтегрує в собі різні підходи до управління: суб’єкта

господарювання розглядаються з погляду поведінки,
процесів, структур, результатів тощо. У новій концепції
менеджменту людина стає головним суб’єктом органі-
зації й особливим суб’єктом управління. Відповідно,
стратегія і структура будуються на основі врахування
здібностей людини  [5, с. 29], в якій підхід до персо-
налу як ресурсу означає:

• індивідуальний підхід до всіх робітників у
межах суміщення інтересів підприємства та  робітника;

• усвідомлення суб’єкта господарювання пробле-
ми кваліфікованого персоналу на ринку праці;

• розуміння керівництвом того, що кваліфікова-
ний персонал не „безкоштовний капітал”, за збережен-
ня персоналу необхідно платити;

• розуміння стратегічного виміру в управлінні
персоналом .

Таким чином, управління людськими ресурса-
ми – діяльність, яка сприяє найбільш ефективному ви-
користанню працівників для досягнення цілей суб’єкта
господарювання і особистих цілей кожного із них.
Сутність концепції людських ресурсів полягає у ви-
знанні економічної доцільності капіталовкладень, по-
в’язаних із залученням і розвитком робочої сили; люди
розглядаються як найбільш цінний ресурс підприєм-
ства [2, с. 64].

Висновки.
1. Управління персоналом, як наукова концепція,

пройшла певні етапи свого розвитку:
а) концепція патерналізму;
б) класичні теорії;
в) концепції людських відносин;
г) концепції людських ресурсів.
Аналіз цих концепцій дозволяє  зробити висно-

вок, що розвиток змісту понять – „управління персо-
налом” і „управління людськими ресурсами” – відбу-
валося наступним чином:

– від вузької спеціалізації і органічної відповідаль-
ності за отриману роботу – до широких професійних і
посадових форматів;

– від спланованого кар’єрного шляху – до інфор-
мованого і гнучкого вибору траєкторії професійного
розвитку;

– від відповідальності менеджерів за розвиток
персоналу – до відповідальності самих працівників за
власний розвиток;

– від контролю за проблемами, з якими стика-
ються працівники, – до створення можливостей для
всебічного професійного зростання кожного робітника;

– від закритого розгляду фактору успіху, вакан-
тних робочих місць і відбору спеціалістів – до відкри-
того обговорення рівня компетентності працівників,
вакансій і шляхів їх заповнення.

2. Сучасна концепція управління людськими
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ресурсами становить сукупність методологічних
підходів і елементів, що є з одного боку, результатом
різних теоретичних уявлень, а з іншого – продуктом
історично складеної практики управляння.

3. У ході історії управління персоналом зміни-
лося ставлення людини на  виробництві, людина стає
основним джерелом прибутку, тому підвищуються
витрати на підготовку, перепідготовку, підвищення ква-
ліфікації та покращення умов праці. Нині перехід до
постіндустріального та інформаційної епохи, станов-
лення громадського суспільства створюють перед-
умови й водночас вимагають усе більшого зміцнення
позицій гуманізму.

Наведені вище ідеї втілилися в практичному по-
силенні уваги  до активізації людського чинника, до
використання фізичного, психічного і емоційного по-
тенціалу працівників, їх виконавських, творчих і органі-
заторських здібностей.
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Постановка проблеми. В організаційному відно-
шенні управління персоналом охоплює всі структурні
підрозділи суб’єкта господарювання. Персонал є клю-
човим фактором розвитку, тому що коли підприєм-
ство проявляє турботу про своїх людей, ці результати
обов’язково позначаються на його діяльності. Ось
чому персоналом треба управляти на основі аспектів
теорії і практики менеджменту. Менеджмент персона-
лу – це діяльність, спрямована на найбільш ефективне
використання працівників для досягнення організац-
ійних і особистих цілей. На рис. 1 розглянуто основні
напрямки діяльності менеджменту персоналу.

Зазначимо, що управління персоналом має такі
особливості:

– менеджмент персоналу спрямований більше на
практичні дії, ніж на концептуальні процедури та пра-
вила. Він надає більше значення вирішенню проблем
підприємства та поставлених за умови сприяння роз-
витку всього персоналу та кожного окремого праців-
ника, створення необхідних умов праці;

– менеджмент персоналу є індивідуально орієн-
тованим на кожного працівника як особистість і надає
послуги по задоволенню індивідуальних потреб;

– менеджмент персоналу зорієнтований на май-
бутнє та допомагає підприємству забезпечувати його
професійними кадрами, а це враховується під час
розробки стратегічних цілей.

Виходячи з теоретичних засад менеджменту,
визначаємо, що процес управління персоналом вклю-
чає такі функції:

1. планування – постановка цілей, розробка
правил і послідовних дій, розробка планів і прогнозу-
вання деяких можливостей у майбутньому.

2. організація – постановка завдань перед
кожним підлеглим, поділ на відділи, делегування
частини повноважень підлеглим, розробка каналів
управління, передача інформації та координація
роботи підлеглих.

3. керівництво – вирішення питань щодо ви-
значення стандарту для необхідних кандидатів, підбір,
відбір працівників, встановлення вимог до викону-
ваної роботи, оцінка виконання робіт, консультування
працівників, навчання та розвиток кар’єри праців-
ників.

4. контроль – встановлення відхилень від вимог
за кількістю роботи, рівня продуктивності, перевірка
відповідності виконуваних робіт встановлення стан-
дартам, нормам.

5. регулювання – коригування робіт, встановле-
них вимог у разі необхідності.

У сучасній ринковій економіці розповсюджені такі
категорії як людські ресурси, трудові ресурси, персо-
нал, поняття управління трудовими ресурсами, управ-
ління персоналом тощо.

Аналіз дослідження проблеми. Дослідження
управління взагалі та управління персоналом, зокрема
викладено в класичних теоріях, теоріях людських
відносин і теоріях людських ресурсів. Видні представ-
ники класичних теорій – Ф. Тейлор, А. Файоль,
Г. Емерсон, Л. Урвік, М. Вебер, Г. Форд, А. Гастев,
П. Керженцев та ін. До представників теорії людських
відносин відносяться: Е. Мейо, К. Арджерс, Р. Лай-
керт, Р. Блейк та ін. Авторами теорії людських ресурсів
є А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор та ін.

Вагомий вклад у загальну теорію управління зро-
били вчені Росії В. Афанасьев, Д. Гвішіані, О. Дейне-
ко, О. Козлов, Г. Попов, М. Федоренко, В. Трапезни-
ков, та України В. Глушков, В. Терещенко.

Значний внесок у розробку сучасної теорії та ме-
тодики управління персоналом здійснили такі вітчиз-
няні та закордонні вчені: А. Афонін, Л. Балабанова,
Г. Бритченко, О. Виханський, Г. Губерна, Т. Данько,
Г. Десслер, А. Єгоршин, А. Кібанов, Л. Омелянович,
І. Сорока, Г. Щекін.

Постановка завдання – мета статті полягає в
теоретичному обґрунтуванні менеджменту персоналу
й пошуку можливих шляхів удосконалення його
управління.

Останнім часом опублікована значна кількість
робіт з проблем теорії і методології управління, опти-
мізації галузевої структури і структури управління,
раціоналізації апарату управління, теорії і практики
прийняття управлінських рішень.

На сьогодні актуальними залишаються такі підхо-
ди до управління персоналом:

1. економічний підхід (в його межах виділяють
концепцію управління трудовими ресурсами). Особ-
ливостями концепції управління трудовими ресур-
сами є: технічна, а не управлінська підготовка пра-
цівників; єдність керівництва; баланс між владою і
відповідальністю; дисципліна; чітка ієрархія; підпо-
рядкування індивідуальних інтересів загальній
справі.

2. органічний підхід (в його межах виділяють дві
концепції: управління персоналом і управління люд-
ськими ресурсами). Особливостями органічного під-
ходу до управління персоналом є те, що в процесі
управління персоналом акцентується увага на підборі
працівників, їх навчанні, оцінці, плануванні кар’єри
персоналу.
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3. гуманістичний підхід (в його межах виділяють
концепцію управління людиною). Особливостями да-
ного підходу є: акцентування уваги на організаційній
культурі; вплив культурного контексту на управління
персоналом [8 с. 145; 9 ].

Різні стадії розвитку управління персоналом
підприємства пов’язують також із загальною еволю-
цією підприємства. Так, розвиток підприємства поді-
ляють на п’ять основних стадій, яким відповідають
характеристики управління персоналом. За оцінками
фахівців, сучасні західні компанії відповідають при-
близно третій, східноєвропейські – другій стадії роз-
витку. Велика частина ефективних західних фірм зна-
ходиться між третьою та п’ятою стадіями; підприєм-
ства України і Східної Європи – в основному між пер-
шою та третьою стадіями [7; 10].

Для сучасного етапу розвитку управління пер-
соналом характерними є такі тенденції:

1) зміна підходів до управління персоналом (ста-
ють актуальними: концепція управління людськими
ресурсами та концепція управління людиною);

2) розвиток руху за компетентність;
3) увага до підвищення ефективності управління

персоналом (як економічної, так і соціальної);
4) усвідомлення і підвищення значимості корпо-

ративної культури [6, с. 98].
Щодо вітчизняного розвитку управління персо-

налом, то слід зазначити, що на сучасному етапі вдос-
коналюється система управління на різних рівнях, роз-
робляються і вносяться зміни в економічний механізм
господарювання, робляться спроби надати процесу
вдосконалення управління планового характеру, став-
ляться завдання забезпечити високу віддачу і зростан-
ня економічної ефективності потенціалу суб’єктів гос-
подарювання на основі тісної інтеграції науки з вироб-
ництвом. У галузі соціально-економічних досліджень
першочерговими є проблеми вдосконалення вироб-

ничих відносин, розвиток демократичних засад і прин-
ципів самоуправління у трудових колективах, різно-
манітних форм кооперації, підрядних форм організації
і оплати праці, формування дійового ринкового меха-
нізму господарювання. Значна увага приділяється про-
блемі вивчення громадської думки, перш за все з
метою виявлення зворотного зв’язку з населенням і
використання для оцінок соціально-економічних про-
цесів, що відбуваються, а також для їх прогнозування.

При усіх явних перевагах концепції управління
людськими ресурсами перед традиційним управлін-
ням персоналом, рівень її використання у вітчизняних
підприємствах є досить низьким. При цьому підприєм-
ства, що досить ефективно використовують управлін-
ня людськими ресурсами, як правило, відрізняються
більш високою ефективністю, більш досконалою сис-
темою мотивації, низьким рівнем плинності кадрів, а
також більш значним ступенем задоволення потреб
споживачів.

Так, управління людськими ресурсами є одним
з найважливіших завдань підприємства для досягнення
оперативних, тактичних і стратегічних цілей суб’єкта
господарювання. При цьому працівники виступають
найважливішим надбанням підприємства, яке варто
зберігати, ефективно використовувати та розвивати для
того, щоб забезпечити конкурентні переваги на рин-
ку. У зв’язку з цим до персоналу має бути інтегрова-
ний підхід з погляду всього підприємства як системи.
Варто також враховувати той факт, що управлінські
рішення у різних функціональних сферах діяльності
підприємства повинні враховувати людський аспект,
тобто можливості людей і вплив різних чинників на
персонал.

До основних особливостей управління людськи-
ми ресурсами належать:

персонал розглядається як один з найважли-
віших ресурсів підприємства;

Рис. 1. Напрямки діяльності менеджменту персоналу
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акцент на якість залучення, наймання і роз-
витку персоналу;

застосування колективних, групових методів
організації праці з метою формування сприятливого
клімату для делегування компетенції і відповідальності;

спрямованість на розвиток цілісної сильної
корпоративної культури;

інтеграція діяльності менеджерів з персоналу
і лінійних керівників;

системне, комплексне рішення питань управлін-
ня персоналом і усіх інших стратегічних задач  [5, с. 56].

При цьому економічна ефективність в області
управління персоналом означає досягнення цілей
підприємства з мінімальними витратами на дану сферу.
У свою чергу, соціальна ефективність реалізується за
допомогою задоволення інтересів і потреб працівників
(можливість особистої самореалізації, оплата праці, її
змістовність, задоволеність спілкуванням з колегами
і т.д.). Зазначимо, що окрім названих процесів, на
сучасних закордонних та вітчизняних підприємствах
спостерігається усвідомлення та підвищення значи-
мості корпоративної культури. Сучасні менеджери
розглядають корпоративну культуру, як стратегічний
інструмент, що дозволяє орієнтувати усі підрозділи та
окремих робітників на загальні цілі, мобілізувати ініціа-
тиву робітників і полегшувати продуктивне спілкуван-
ня між ними. Вони прагнуть створити власну культу-
ру, щоб усі працівники підприємства розуміли та до-
тримувались її. Управління персоналом вивчає і вра-
ховує вплив усіх аспектів людини на організаційну по-
ведінку. Управління персоналом базується також на
наступних теоріях, що стосуються основних аспектів
людини: економічні теорії (що охоплюють різні напрям-
ки економічної науки), психологічні теорії (загальна
психологія, психологічні теорії поведінки, психоаналіз,
соціальна психологія, психологія спілкування, психо-
логія праці), соціологічні концепції, трудове і соціаль-
не право, політологічні теорії, конфліктологія, науки
про працю (ергономіка, фізіологія праці, психологія
праці, соціологія праці, технологія праці, педагогіка
праці) та ін.

Висновки. Таким чином, управління персона-
лом існує на двох рівнях: теоретичному (мета – одер-
жання нових знань шляхом опису і класифікації явищ,
встановлення причинно-наслідкових, функціональних
та інших взаємозв’язків і закономірностей між ними,
прогнозування типових організаційних ситуацій)
та прикладному (управління персоналом займається
питаннями зміни і перетворення реальних виробничих
ситуацій, розробкою конкретних моделей, проектів і
пропозицій для підвищення ефективності використан-
ня робітників).
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
До 75-річчя Президента  Академії економічних наук України,

директора Інституту економіки промисловості НАН Укораїни, академіка НАН України

ОЛЕКСАНДРА ІВАНОВИЧА АМОШІ
Ім’я талановитого вченого, вмілого організатора

та наукового керівника добре відоме і в Україні, і за її
межами. Директор Інституту економіки промисловості
НАН України, Президент академії економічних наук
України, директор спільного Навчально-наукового
інституту економіки промислового розвитку Національ-
ного гірничого університету МОН України та Інституту
економіки промисловості НАН України, завідувач
кафедри „Менеджмент і господарське право” Донецько-
го національного технічного університету. Його перу
належить більш 600 наукових праць, у тому числі
десятки особистих та колективних монографій. Олек-
сандр Іванович Амоша є головним редактором науко-
во-практичного журналу НАН України „Економіка
промисловості”, член редколегій багатьох відомих та
авторитетних економічних видань.

Амоша Олександр Іванович народився у 1937 р.
у м. Горлівка Донецької області. Закінчив Донецький
політехнічний інститут у 1960 р., працював на вугіль-
них шахтах. З 1960 по 1963 р. – в Інституті гірничої
справи ім. М. М. Федорова АН УРСР, потім, унаслідок
реформування Академії наук, був переведений до
Донецького науково-дослідного вугільного інституту,
з 1970 р. працює в ІЕП НАН України та обіймає поса-
ду вченого секретаря Донецького наукового центру
АН УРСР. З 1975 р. він – організатор, завідувач
унікального наукового відділу економічних проблем
охорони праці в ІЕП НАН України, з 1985 р. – заступ-
ник директора інституту з наукової роботи, з 1995 р. –
директор інституту.

У 1966 р. Олександр Іванович Амоша захистив
кандидатську, а в 1983 році – докторську дисертації,
з 1997 р. – член-кореспондент, а з 2003 р. – академік
НАН України.

Він відомий вчений з економічних та соціальних про-
блем промислового виробництва, економіки та охорони
праці, екологічних проблем, науково-технічного
та інноваційного розвитку, вирішення конкретних
науково-практичних завдань у провідних галузях еконо-
міки на державному, регіональному та галузевому рівнях.

Олександр Іванович Амоша – заслужений діяч
науки і техніки України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, премій НАН України
ім. О. Г. Шліхтера, М. І. Туган-Барановського,
М. В. Птухи, відмінник освіти України. У 2009 р. був
нагороджений орденом „За заслуги” ІІІ ступеню. За
вагомі наукові результати нагороджений Почесними
грамотами Верховної Ради України, неодноразово Пре-
зидії Національної академії наук, Донецької обласної
ради та Донецької обласної державної адміністрації,

Донецької, Макіївської та інших міських та районних
рад. Його роботу відзначено почесними грамотами та
нагрудними знаками Міністерства фінансів України,
Мінпаливенерго та Мінвуглепрому України, Мін-
екоресурсів, Служби безпеки, Держтурадміністрації
України та ін. О. І. Амошу обрано членом авторитет-
них академічних асоціацій та клубів. Його багато років
обирали головою або членом громадських інститут-
ських, районних та міських організацій.

Під керівництвом О. І. Амоші інститут постійно
надає центральним і регіональним органам влади
науково-методичну допомогу у вирішенні найважли-
віших економічних питань державотворення, проблем
економічного і соціального розвитку промисловості,
окремих галузей і регіонів країни. Протягом останніх
років інститут виконав цілу низку наукових розробок,
зокрема його представники взяли участь у розробці
значної кількості проектів законів, програмних доку-
ментів з вирішення загальних і конкретних проблем
стабілізації та збалансованого розвитку базових галу-
зей економіки, комплексної реструктуризації промис-
ловості України, інвестиційно-інноваційного забезпе-
чення реформ у промисловості, економічного меха-
нізму стратегії розвитку паливно-енергетичного комп-
лексу, гуманізації соціальних наслідків реструктури-
зації підприємств. Ці дослідження забезпечують
реальну участь Національної академії наук у прове-
денні особливо важливих для економіки України
прогнозно-аналітичних досліджень, розробки меха-
нізмів вирішення сучасних економічних та соціальних
проблем розвитку країни.

За результатами досліджень інституту лише за
останні 10 років підготовлено і опубліковано 60 моно-
графій, декілька десятків збірників наукових праць,
матеріалів міжнародних та всеукраїнських конфе-
ренцій. Підготовлено й подано вищим державним і
регіональним органам управління, громадським
організаціям, підприємствам більше 500 наукових роз-
робок. Суттєвим є внесок інституту, зокрема,
О. І. Амоші  в підготовку наукових кадрів економістів
вищої кваліфікації.

Інститут економіки промисловості НАН України,
який очолює О. І. Амоша визнаний методологічний
та науково-організаційний центр з економіки промис-
ловості та соціальної політики, який спрямовує свою
діяльність на розробку фундаментальних та вирішен-
ня практичних проблем з державного управління та
регулювання виробничої сфери, поліпшення госпо-
дарського механізму і корпоративного управління,
опрацювання концептуальних засад промислової
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Олександр Анатолійович Мінаєв народився
17 липня 1942 р. у м. Сєрові Свердловської області
(Росія). У 1964 р. закінчив Донецький політехнічний
інститут (нині — Донецький національний технічний
університет, ДонНТУ), а з 1965 р. працював у цьому
ВНЗ. Нині О. А. Мінаєв – ректор ДонНТУ, завідувач
кафедри „Обробка металів тиском”. У 1972 р. він за-
хистив кандидатську дисертацію. У 1989 р. здобув на-
уковий ступінь доктора технічних наук, у 1990 р. –
звання професора. У 2009 р. його обрано членом-
кореспондентом НАН України.

Олександр Анатолійович розробив теоретичні
основи контрольованої прокатки металів із вуглеце-
вих і низьколегованих сталей, що ґрунтуються на
нових принципах класифікації суміщених процесів
гарячої пластичної деформації й термічного оброблен-
ня. За класифікаційну ознаку прийнято вид фазового
перетворення, а не послідовність технологічних опе-
рацій, як було раніше. Ці дослідження мають велике
значення для пізнання молекулярно-кінетичних
закономірностей формування структури сталей широ-
кого призначення за різних видів температурно-дефор-
маційного впливу на метал.

О. А. Мінаєв підготував 6 загальних і спеціаль-
них курсів, які ввійшли до 5 підручників для студентів
ДонНТУ. Під його керівництвом захищено 22 канди-
датські та 2 докторські дисертації. Він – автор понад
450 наукових робіт, серед них –10 монографій, 90 па-
тентів. Деякі з них написані разом із дослідниками
Польщі, Словаччини, Росії, Англії, Німеччини.

Олександр Анатолійович – член Академії наук
вищої школи України (2000), Академії інженерних
наук України (1991), Європейської асоціації з інже-
нерної освіти (1994), Міжнародної інформаційної асо-
ціації з матеріалів (1994), Європейської асоціації з
міжнародної освіти (1995), Міжнародної академії наук,
промисловості, освіти і мистецтв (1996). Він – голова
Ради ректорів вищих навчальних закладів Донецької
області, член Комітету стійкого розвитку м. Донецька

70-річчя Ректора Донецького національного технічного університету,
Героя України, члена-кореспондента НАН України

ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА МІНАЄВА

політики, інтенсифікації інноваційних та інвестиційних
процесів, регіонального промислового та соціально-
го розвитку, дослідження комплексних соціально-еко-
номічних проблем і реалізації ефективної соціальної
та екологічної політики в державі та регіоні.

Олександр Іванович Амоша веде плідну роботу
з молоддю, бере активну участь у підготовці канди-
датів і докторів наук, атестації кадрів вищої кваліфікації.
Серед його учнів більше 60 докторів і кандидатів наук.

Олександр Іванович Амоша – людина всебічно
розвинена, з демократичними поглядами та переко-
наннями, талановитий вчений, вмілий організатор та

науковий керівник. Свій 75-річний ювілей вчений
зустрічає сповнений енергії та нових творчих задумів.

Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Олександре
Івановичу, зі знаменною датою, зичимо міцного
здоров’я, сімейного благополуччя, творчої наснаги й
нових наукових звершень.

Учена рада Інституту економіки
промисловості НАН України

Ректорат Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка

Редакційна колегія

(2000), віце-президент Міжнародної академії наук
вищої школи (2004), член Асоціації ректорів євро-
пейських університетів, Міжнародного центру з інже-
нерної освіти ЮНЕСКО, Європейського товариства
інженерної освіти (ЗЕРІ), заступник голови ради Асо-
ціації ректорів технічних університетів України.

О. А. Мінаєва обрано почесним доктором Острав-
ського технічного університету (2002), Московсько-
го університету інженерної екології (2003), почесним
професором Таганрозького радіотехнічного універси-
тету (2004).

Олександр Анатолійович – Герой України (2012),
Заслужений діяч науки і техніки України (1992),
лауреат Державної премії України в галузі науки і тех-
ніки (2002). Його нагороджено орденом князя Яро-
слава Мудрого V ступеня (2002), медаллю „Захисник
Вітчизни” (1999), Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України (2002), ювілейними медалями
„70 років Донецькій області” (2002) і „80 років НАН
України” (1998), золотою медаллю ім. А. Ейнштейна
Міжнародної академії наук, промисловості, освіти і
мистецтв (1998), дипломом і пам’ятною медаллю на-
ціонального проекту „Золота книга української еліти”
(2001), почесним знаком ректора Магдебурзького
університету імені Отто фон Геріке (2001), медаллю
Ясського технічного університету імені Георге Асакі
(2002), срібною відзнакою Міжнародного центру з
інженерної освіти ЮНЕСКО (1998).

Наукова громадськість, колеги, учні й друзі, до
яких приєднується і редколегія журналу „Економіч-
ний вісник Донбасу”, щиро вітають Олександра Ана-
толійовича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я,
творчої наснаги та нових наукових здобутків.

Учена рада Інституту економіки промисловості
НАН України

Ректорат Луганського національного
університету імені Тараса Шевченка

Редколегія
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 У червні  2012  року дійсному члену Академії
економічних наук України, президенту Академії соці-
ального управління, завідуючому кафедри менеджмен-
ту підприємницької діяльності Тернопільського націо-
нального університету імені Івана Пулюя, виповнилося
65 років.

Андрушків Богдан Миколайович народився
на Зборівщині, Тернопільської області. Закінчив фінан-
сово-економічний інститут. Він відомий в Україні й  на
Тернопіллі учений, письменник і громадський діяч.
Свій життєвий шлях пройшов від механізатора до
першого керівника області, зберігши високі моральні
та ділові якості. За свою п’ятдесятирічну трудову та
тридцятирічну наукову діяльність здобув найвищі
наукові ступені й звання. Практичним здобутком його
наукової кар’єри стали понад 370 наукових та понад
двох десятків науково-публіцистичних праць; за-
реєстровано раціоналізаторські пропозиції, неорди-
нарні ідеї. Захоплюється літературною діяльністю, ви-
дав понад 30 художніх і науково-публіцистичних книг.

З ініціативи пана Андрушківа засновано ряд імен-
них премій відомих в Україні та світі людей, зокрема:
І. Пулюя, С. Подолинського, В. Вихруща, упрова-
джено нагороди – Золота медаль імені Туган-Бара-
новського, яою нагороджує Академія економічних
наук за визначні заслуги в галузі економічних наук,
орден українського козацтва імені Байди Вишневець-
кого та орден князя Костянтина Острозького, яким
нагороджують за визначні заслуги в розвитку соці-
альної сфери.

Богдан Миколайович має ряд державних і між-
народних нагород. За результатами творчої діяльності,
НАН України включено його прізвище до „Сучасної
енциклопедії України”.

За ініціативи Богдана Андрушківа створено
україно-польський вищий навчальний заклад –
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних
технологій (ТІСІТ) та Академію Соціального Управл-
іння (АСУ).

Діяч користується авторитетом і пошаною серед
керівників і населення області, його багаторазово
обирали депутатом обласної, районної та міської рад.
Державні органи влади, громадськість неодноразово
визнавали його здобутки на виробництві, у галузях
науки, техніки, літератури:

медаль „Ветеран праці” (1987);
лауреат Всеукраїнської премії ім. Братів Леп-

ких (1996);
золота медаль ім. Туган-Барановського АЕНУ

(1998);
орден Дмитра (Байди) Вишневецького Україн-

ського козацтва (1999);
міжнародний орден Миколи Чудотворця (2002);
міжнародна медаль : „За віру і труд”;
почесна грамота Верховної Ради України;
грамоти міністерств і відомств.

Наразі Богдан Андрушків – завідувач кафедрою
„Менеджменту підприємницької діяльності” Терно-
пільського Національного технічного університету імені
Івана Пулюя, член Президії Академії економічних наук
України, Президент Академії соціального управління.
Керівник фонду неординарних ідей і проектів. Очолю-
вана ним  кафедра неодноразово посідала перші місця
серед кафедр університету за результатами рейтингу.
Очолює спеціалізовану раду за спеціальністю
08.00.04. – „Економіка та управління підприємствами”.

 Дай Бог йому здоров’я,  сили  й наснаги  надалі жити
і творити на прославу науки, рідного краю та України.

Редколегія журналу

65-ліття від дня народження
доктора економічних наук, професора,

заслуженого діяча науки і техніки України,
академіка-засновника Академії
економічних наук України

АНДРУШКІВА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА!


