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НАУКОВІ СТАТТІ

И. А. Коршикова, Е. А. Плужникова

Постановка проблемы. В последнее время на-
блюдается снижение экономической активности
субъектов хозяйствования, уменьшение численности
населения, особенно в промышленных регионах. Не-
выразительная государственная региональная политика
приводит к тому, что Донецкая область продолжает
оставаться регионом-донором, за счет которого живут
и другие регионы страны.

Побочными последствиями стремительной урба-
низации и агломерации является увеличение внутрен-
них диспропорций в уровнях социально-экономичес-
кого развития центров и периферий. Как отмечает
А. Транин, „увеличение районов с высокой концент-
рацией, которые формируются как на базе отдельных
агломераций, так и на основе слияния последних в
большие образования мегаполисного типа, приводит
к постепенной деградации периферии” [1, с. 39].

Научный интерес к проблемам развития город-
ских агломераций вызван необходимостью решения
социально-экономических проблем, связанных с уси-
лением диспропорций в уровне и условиях жизни
населения регионов, а также с деформацией узловых
элементов опорного каркаса расселения и территори-
альной структуры хозяйства.

Застарелой проблемой Украины остается слабораз-
витость горизонтальных связей, которыми и „скрепля-
ется” пространство. Важнейшая задача развития агломе-
раций – стимулирование горизонтальных связей для при-
нятия согласованных решений по развитию территории.

Анализ публикаций. Вопросами развития агло-
мераций в разное время занимались такие авторы, как
Т. В. Дробышевская, М. Д. Лесечко, А. А. Нещадин,
Е. Н. Перцик, Н. В. Петров, П. М. Полян, Ю. В. Ма-
когон, Т. А. Селиванова, З. С. Сиройч, А. А. Угрюмо-
ва и другие [2 – 11].

Нерешенные вопросы. Несмотря на большое
количество исследований по вопросам развития го-
родских агломераций, нерешенной остается пробле-
ма методов расчета агломерационного эффекта для вы-
бранных территорий.

Цель исследования. Целью статьи является вы-
явление эффектов агломерации в Донецкой области.

Изложение основного материала. В географи-
ческих науках понятие „агломерация” длительное вре-
мя существовало в рамках теории „штандортов” про-
мышленности А. Вебера, где рассматривалось как
один из факторов формирования эффективности про-
изводства и определялось как процесс концентрации
в определенном пространстве рабочей силы, средств
производства и коммуникаций. На основе трудов
А. Вебера и Ю. Кристаллера-Леша (теории централь-
ных мест) сформулировано понятие городской агло-
мерации – скопление  высококонцентрированной сис-
темы расселения, возникающее на базе крупного го-
рода или группы компактно расположенных городов,
которые связаны тесными производственными, ком-
мунально-бытовыми, трудовыми, культурными, ре-
креационными и природоохранными связями.

С точки зрения географической науки [6, 12] под
городскими агломерациями понимается компактное
сосредоточение территориально объединенных горо-
дов и других населенных пунктов, в результате раз-
вития которых образуются хозяйственные, трудовые,
производственные, рекреационные, культурно-быто-
вые и другие взаимосвязи. Е. Н. Перцик [5] рассмат-
ривает городские агломерации как качественно новую
форму расселения, представляющую собой многоком-
понентную динамическую систему территориально
сближенных и экономически взаимосвязанных насе-
ленных пунктов с общей социальной и технической
инфраструктурой. Вместе с этим, автор выделяет
понятие „крупная городская агломерация”, которая
является территориальным ареалом, концентрирующим
прогрессивные виды промышленной деятельности,
научно-исследовательские организации, а также
объекты социальной инфраструктуры. Угрюмова А. А.
рассматривает городские агломерации как макроре-
гиональную форму организации общего экономичес-
кого пространства страны [11]. Э. Гувер [13] обосно-
вал роль городской агломерации как крупного рынка
труда и недвижимости, в пределах которого концент-
рируются значительные инвестиции для развития про-
мышленных видов экономической деятельности.

Основоположником подхода к исследованию
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сущности понятия „агломерация” в экономическом
понимании является М. Руже, который обосновал воз-
можность концентрации городских видов деятельности
за пределами административных границ территории.
Он уточнил традиционный подход к рассмотрению
агломерации как формы территориального совмеще-
ния промышленных предприятий и доказал, что го-
родские агломерации являются новой формой рассе-
ления населения и размещения видов экономической
деятельности.

С точки зрения социологического подхода под
„городской агломерацией” понимается совокупность
мест жительства и форм приложения труда, локали-
зованных в функциональных сферах жизнедеятель-
ности общества.

В дальнейшем происходило развитие представ-
лений о городских агломерациях как о прогрессив-
ной и интегральной форме расселения, позволяющей
эффективно использовать имеющийся природно-
ресурсный и экономический потенциал территорий с
целью организации процессов жизнедеятельности на-
селения городов. В середине 80-х гг. XX ст. сформи-
ровался комплексный подход [6, 7, 9], согласно ко-
торому городская агломерация рассматривалась как
компактная и относительно развитая совокупность
взаимосвязанных городских и сельских территорий,
сконцентрированных вокруг одного или нескольких
крупных городов-ядер и объединенных интенсивны-
ми связями в сложную и динамическую систему, ко-
торая обеспечивает возможность равновесия между
гетерогенными экономическими, социальными и эко-
логическими условиями жизнедеятельности общества.

Городская агломерация – компактное скопление
населённых пунктов, главным образом городских,
местами срастающихся, объединённых в сложную
многокомпонентную динамическую систему с интен-
сивными производственными, транспортными, трудо-
выми и культурно-бытовыми связями. Особое отли-
чие агломераций – маятниковые трудовые и культурно-
бытовые поездки, что предполагает достаточное раз-
витие в пределах агломерации различных видов пас-
сажирского транспорта [4].

Признано, что агломерации позволяют синхро-
низировать развитие населенных пунктов, повысить
эффективность расходования общественных ресурсов
за счет кооперативных проектов, содействуют росту
масштабов рынка [2, с. 57].

Агломерации формируются естественным путем,
снижая издержки бизнеса и обеспечивая лучшие
условия для удовлетворения спроса потребителей.
Государство способно помочь формированию агло-
мераций, вкладывая ресурсы в инфраструктурные
проекты, стимулируя интеграцию экономики и рын-
ков труда близлежащих городов. Для этого не нужно

объединять территории в некую административную
„агломерацию”, требуется только снизить барьеры,
мешающие экономической интеграции.

По разным подсчетам в Украине сформировалось
от 18 до 50 городских агломераций. М. Лесечко при-
водит три особенности агломераций: территориальная
близость населенных пунктов и наличие тенденций к их
дальнейшему увеличению; высокая плотность населе-
ния в пределах агломерации; уменьшение свободных
территорий, особенно в центре агломерации [3, с. 48].

Эффект агломерации (внешний эффект масшта-
ба) – указывает на то, что средние затраты производ-
ства зависят от объемов производства целой отрасли,
а не отдельного предприятия.

Для определения агломерационного эффекта
между городами Донецкой области были взяты сле-
дующие агломерации: Донецко-Макеевская, Дзер-
жинско-Горловско-Енакиевская, Шахтерско-Торезо-
Снежнянская, Краматорско-Славянско-Константи-
новская. Усиление либо ослабление связей в агломе-
рациях исследуется с помощью следующих показа-
телей: объем реализованной продукции в расчете на
1 занятого, средняя номинальная заработная плата на
1 занятого, розничный товарооборот в расчете на
1 человека. Все эти показатели использовались в рас-
чете на одного человека, это позволило сделать их
сопоставимыми. Указанные  показатели рассчитаны
по отношению к показателям области, что позволило
сравнить значимость отдельных агломераций для  раз-
вития Донецкой области.

Донецко-Макеевская агломерация – мощное
промышленное образование в центральной части До-
нецкой области с широко разветвленной сетью же-
лезнодорожных и автомобильных магистралей, что
способствует удобному сообщению между промыш-
ленными центрами.

Ядром агломерации является г. Донецк – адми-
нистративно-хозяйственный центр Донецкой области.
Здесь находятся крупнейшие промышленные предпри-
ятия, в частности: металлургический завод, машино-
строительные заводы по производству горно-метал-
лургического оборудования, угольные шахты, коксо-
химический завод, многие предприятия легкой и пи-
щевой промышленности.

Вторым крупным центром агломерации является
г. Макеевка. Здесь развиты угольная, металлургичес-
кая, коксохимическая отрасли.

Данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что
выбранные показатели экономического развития по
Донецко-Макеевской агломерации превышали анало-
гичные средние показатели области, кроме индекса
средней номинальной заработной платы в 2001 г.

В Донецко-Макеевской агломерации рост индек-
са реализации продукции в расчете на 1 занятого со-
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ставил 44%, рост индекса заработной платы – 7%, рост
индекса розничного товарооборота – 26%. Это сви-
детельствует о том, что агломерационный эффект на
этих территориях за исследуемый период усилился.

Дзержинско-Горловско-Енакиевская агломе-
рация охватывает такие крупные центры: Горловку,
Енакиево, Дзержинск. Наибольшего развития полу-
чили угольная, металлургическая, машиностроитель-
ная, химическая и электроэнергетическая отрасли.

Показатели экономического развития Дзер-
жинско-Горловско-Енакиевской агломерации превы-
шали среднеобластные показатели в расчете на 1 за-
нятого (для некоторых показателей в расчет берется
число наличного населения) только в 2001 г. по пока-
зателю объема реализованной продукции, остальные
исследуемые показатели ниже среднеобластного
уровня. Однако, по отдельным показателям этой агло-
мерации в динамике произошло увеличение: индекс

средней номинальной заработной платы и индекс роз-
ничного товарооборота увеличились соответственно
на 9 и 20%. Индекс реализованной продукции в рас-
чете на занятого снизился на 38% по этой агломера-
ции. Поэтому можно считать, что агломерационная
связь ослабевает.

Краматорско-Славянско-Константиновская
агломерация объединяет города Краматорска, Сла-
вянска, Константиновки. Эта агломерация специали-
зируется на машиностроении, черной и цветной ме-
таллургии, химии, электроэнергетике и промышлен-
ности строительных материалов. По главным показа-
телям развития промышленности Краматорско-Сла-
вянско-Константиновская агломерация является одним
из ведущих промышленных образований Донецкого
района и всей Украины. Промышленная продукция
агломерации вывозится во все районы страны.

Показатели экономического развития Краматор-

Таблица 1
Индексы экономического развития Донецко-Макеевской агломерации

Таблица 2
Индексы экономического развития Дзержинско-Горловско-Енакиевской агломерации

область Показатели 
2001 2010 

Темп роста Темп 
прироста 

Коэффициент плотности на-
селения 8,04 8,26 1,03 0,03 
Индекс реализованной про- 
дукции в расчете на 1 за- 
нятого 1,24 1,79 1,44 0,44 
Индекс средней номиналь-
ной заработной платы в 
расчете на 1 занятого 0,92 1,04 1,13 0,13 
Индекс розничного  товаро-
оборота в расчете на 1 че-
ловека 1,44 1,81 1,26 0,26 
 

область Показатели 
2001 2010 

Темп роста Темп 
прироста 

Коэффициент плотности на-
селения 3,39 3,23 0,95 -0,05 
Индекс реализованной про-
дукции в расчете на 1 за-
нятого 1,22 0,76 0,62 -0,38 
Индекс средней номиналь-
ной заработной платы в 
расчете на 1 занятого 0,87 0,95 1,09 0,09 
Индекс розничного  товаро-
оборота в расчете на 1 че-
ловека 0,55 0,66 1,20 0,20 
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ско-Славянско-Константиновской агломерации превы-
шали среднеобластной уровень также только в 2001 г.
по одному показателю – индексу розничного товаро-
оборота (превышение составляет 9%). Однако по всем
изучаемым показателям наблюдалось снижение их
значений в динамике. Так, индекс реализованной про-
дукции снизился на 37%, индекс номинальной зара-
ботной платы – на 9%, индекс розничного товарообо-
рота – на 23%. Результаты анализа данных показате-
лей свидетельствует о том, что на территории данной
агломерации произошло ослабление экономических
связей и снижение агломерационного эффекта.

Шахтерско-Торезо-Снежнянская агломера-
ция сформировалась в восточной части Донецкой
области и выделяется прежде всего угольной про-
мышленностью (добыча антрацита), машиностроени-
ем, легкой промышленностью и производством стро-
ительных материалов.

При анализе показателей экономического разви-

тия Шахтерско-Торезо-Снежнянской агломерации на-
блюдались следующие тенденции: показатели данной
агломерации значительно ниже среднеобластных (их
индексы составляли от 0,14 до 0,87 соответствующих
показателей по области). Снижение индекса реализо-
ванной продукции составило 46% за исследуемый
период, остальные показатели немного увеличились
– индекс средней номинальной заработной платы на
14%, индекс розничного товарооборота на 5%.

Из исследуемых территорий усиление агломера-
ционного эффекта произошло только на территории
Донецко-Макеевской агломерации. На территории
Славянско-Краматорско-Константиновской агломера-
ции произошло ослабление агломерационного эффек-
та, что привело к локализации территории. На терри-
тории остальных агломераций, охваченных данным
исследованием, наряду с ростом уровня розничного
товарооборота и средней номинальной заработной
платы, произошло снижение уровня объема реализо-

Таблица 3
Индексы экономического развития Краматорско-Славянско-Константиновской агломерации

Таблица 4
Индексы экономического развития Шахтерско-Торезо-Снежнянской агломерации

область Показатели 
2001 2010 

Темп роста Темп 
прироста 

Коэффициент плотности на-
селения 5,05 5,05 1,00 0,00 
Индекс реализованной про-
дукции в расчете на 1 за-
нятого 0,54 0,34 0,63 -0,37 
Индекс средней номинальной 
заработной платы в расчете на 
1 занятого 0,90 0,82 0,91 -0,09 
Индекс розничного  товаро-
оборота в расчете на 1 чело-
века 1,09 0,84 0,77 -0,23 
 

область Показатели 
2001 2010 

Темп роста  Темп 
прироста  

Коэффициент плотности на-
селения 3,97 3,75 0,94 -0,06 
Индекс реализованной про-
дукции в расчете на 1 за-
нятого 0,26 0,14 0,54 -0,46 
Индекс средней номинальной 
заработной платы в расчете на 
1 занятого 0,76 0,87 1,14 0,14 
Индекс розничного товаро-
оборота в расчете на 1 чело-
века 0,41 0,43 1,05 0,05 
 



8
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ванной продукции в соответствующем показателе
области, что позволяет сделать вывод об ослаблении
экономических связей на данных территориях.

Выводы. Таким образом, в Донбассе продол-
жается процесс стягивания населения в пригороды
крупных городов, агломерации формируются есте-
ственным путем.

Лишь в Донецко-Макеевской агломерации
наблюдалось усиление агломерационного эффекта,
на территории других агломераций прослеживалось
ослабление экономических связей, что привело к
локализации данных территорий.

Для дальнейшего экономического развития
области является актуальным поиск наиболее совре-
менных методов решения территориальных проблем,
среди них определение стратегии пространственного
развития и создание многоуровневой системы стра-
тегического планирования.
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Коршикова І. О., Плужникова Є. А. Вияв-
лення агломераційного ефекту в сучасному роз-
витку територій Донецької області

У статті досліджено підходи до визначення понять
„агломерація”, „міська агломерація”. Проаналізовано
економічний розвиток чотирьох найбільших агломерацій
Донецької області за обраними показниками. Зроблено
висновки про посилення агломераційного ефекту або
його послаблення на окремих територіях.

Ключові слова: агломерація, агломераційний
ефект, локалізація територій.

Коршикова И. А., Плужникова Е. А. Выявле-
ние агломерационного эффекта в современном
развитии территорий Донецкой области

В статье исследованы подходы к определению
понятий „агломерация”, „городская агломерация”.
Проанализировано экономическое развитие четырех
крупнейших агломераций Донецкой области по вы-
бранным показателям. Сделаны выводы об усилении
агломерационного эффекта либо его ослаблении  на
отдельных территориях.

Ключевые слова: агломерация, агломерационный
эффект, локализация территорий.

Korshikova I. A., Pluzhnikova E. A. Identifying
Agglomeration Effect in the Modern Development
of the Donetsk Region

Approaches to the definition of „agglomeration”,
„urban agglomeration” were investigated in this paper.
Analyzed the economic development of the four largest
metropolitan Donetsk region on selected indicators. The
conclusions on the strengthening of agglomeration effect
or its weakening in some areas.

Key words: agglomeration, agglomeration effect,
localization territories.
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Механизм управления отходами может быть эф-
фективным лишь при наличии статистической инфор-
мации, содержащей полные и достоверные данные и
позволяющей сделать прогноз об объемах их образо-
вания и накопления.

В Национальном докладе о состоянии окружаю-
щей природной среды в Украине в 2011 г. [1, с. 142]
среди актуальных стратегических задач по управле-
нию обращением с промышленными и твердыми бы-
товыми отходами выделено усовершенствование го-
сударственного статистического учета отходов и раз-
работка их новой статистической классификации.

В большинстве развивающихся стран, в том чис-
ле в Украине, отсутствуют статистические данные об
объемах образования и накопления электронных от-
ходов. Нет сведений о вреде, наносимом здоровью
реципиентов и состоянию экосистемы опасными ве-
ществами, содержащимися в электронных отходах,
информации о фактическом масштабе и природе эко-
логических рисков, связанных с ненадлежащим обра-
щением с такими отходами. То есть, данные, имеющие
решающее значение для понимания сложившейся
ситуации и тенденций ее развития, отсутствуют или
являются неполными.

В большинстве развитых стран мира ведется
ежегодный учет объемов образования электронных
отходов (табл. 1), прогнозируются объемы образова-
ния и накопления электронных отходов на последую-
щие периоды, рассчитывается их количество на душу
населения. Однако оценка совокупного объема таких
отходов затруднена, поскольку в каждой из стран учи-
тываются разные категории электрического и элек-
тронного оборудования.

Ведется учет образования и накопления электрон-
ных отходов по десяти категориям электрического и
электронного оборудования, представленным в дирек-
тиве ЕС „Об отходах электрического и электронного
оборудования” (The Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive). Анализ составляющих потока
электронных отходов, проведенный немецкими иссле-
дователями [10], показал, что электронные отходы на
40% состоят из отработавшей техники промышлен-
ного назначения, на 40% из крупногабаритной быто-
вой техники и на 20% из бытового электронного обо-
рудования, 5% которых составляют персональные

компьютеры. В Швейцарии из общего объема образо-
ванных электронных отходов около 75 000 т (29%)
представляют собой отработавшее офисное оборудо-
вание, 24% – крупногабаритная бытовая техника –
18% – холодильное оборудование, 15% – бытовое
электронное оборудования и 10% – мелкогабаритная
бытовая техника.

Немецкие исследования [10] представляют состав
электронных отходов, представленный десятью катего-
риями электрического и электронного оборудования,
усредненный для всех стран Западной Европы (рис. 1).

Далее приведен прогноз объемов образования и
накопления электронных отходов, представленных
устаревшими персональными компьютерами, находя-
щимися на балансах субъектов хозяйствования До-
нецкой области. Для осуществления расчетов исполь-
зовались статистические данные о количестве персо-
нальных компьютеров на балансах предприятий и орга-
низаций Донецкой области, о пополнении и выбытии
персональных компьютеров, структуре персональных
компьютеров, списанных с балансов предприятий, по
типам процессоров. Такие данные имели отражение в
ежегодном докладе Госкомстата Украины „Состояние
информатизации в Донецкой области”. Такой доклад
составлялся на основе данных формы № 2-інф (годо-
вой) „Отчет о наличии вычислительной техники”, ко-
торую, согласно Приказу Государственного комитета
статистики Украины от 10.07.2009 г. № 247 [11], юри-
дические лица должны были ежегодно до 15 февраля
подавать в органы статистики. Однако, согласно При-
казу Госкомстата Украины от 14.07.2010 г. № 271 [12],
Приказ № 247 утратил силу и такие отчеты предприя-
тиями Украины более не составляются. Поэтому в
данном исследовании приведены статистические дан-
ные за период 2004 – 2009 гг.

В 2013 г. все юридические лица со средней чис-
ленностью работников от 10 и больше человек долж-
ны единоразово отчитаться до девятого февраля по
форме № 1-ИКТ „Использование информационно-ком-
муникационных технологий и электронной торговли
на предприятиях в 2012 г.”, однако, данная форма не
содержит информации, которая имела отражение в
отчете № 2-інф. В соответствии с этим, дальнейшие
расчеты и прогнозирование объемов образующихся
и накапливаемых электронных отходов затруднены.

УДК [67.08:621.38](477.62)
Ю. Е. Шулаева,

кандидат экономических наук,
Донецкий национальный технический университет
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Персональные компьютеры в структуре вычисли-
тельной техники занимают абсолютное преимущество
– 99,9%. В 2009 г. количество персональных компью-
теров, находящихся на балансах предприятий и орга-

низаций Донецкой области, составило 296,6 тыс. еди-
ниц (табл. 2), что в почти в 6 раз больше, чем в 2000 г.

Согласно положению информатизации в Донец-
кой области [13], в 2006 г. среди персональных ком-

Таблица 1
Годовые объемы образования электронных отходов в некоторых странах*

*Таблица составлена автором по [2 – 9]

Рис. 1. Состав электронных отходов по категориям электрического и электронного оборудования

Страна Усредненный 
объем 

электронных 
отходов, т/год 

Учитываемое электрическое и электронное оборудование 

Швейцария 66042 офисное оборудование, средства телекоммуникации, игровая 
техника, электрические и электронные приборы домашнего 
обихода, холодильники 

Германия 1100000 офисное оборудование, средства телекоммуникации, игровая 
техника, электрические и электронные приборы домашнего 
обихода, холодильники 

Велико- 
британия 

915000 офисное оборудование, средства телекоммуникации, игровая 
техника, электрические и электронные приборы домашнего 
обихода, холодильники 

США 2124400 видео и аудио техника, компьютеры и средства 
телекоммуникации 

Тайвань 14036 компьютеры, электрические приборы домашнего обихода 
(телевизоры, стиральные машины, кондиционеры) 

Таиланд 60000 холодильники, кондиционеры, телевизоры, стиральные 
машины, компьютеры 

Дания 118000 электрические и электронные приборы домашнего обихода, 
включая холодильники 

Канада 67000 компьютеры и комплектующие (принтеры, сканеры и т. д.), 
бытовая электроника (телевизоры) 
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пьютеров, списанных с балансов предприятий, 78,7%
(4462 ед.) составляли электронные вычислительные
машины начального уровня, 20,9% (1186 ед.) маши-
ны современного уровня с 32-битовым процессором
и 0,3% (19 ед.) самые современные ЭВМ с 64-бито-
выми процессорами. Количество и доля компьютеров
современного уровня, списанных с балансов пред-
приятий  в 2007 г., увеличились (рис. 2). Основным
фактором, влияющим на такие изменения, является
сокращение периода их эксплуатации, обусловленное
быстрым моральным устареванием.

Согласно [14, c. 42], масса персонального ком-
пьютера, включая ЭЛТ монитор, составляет 29,1 кг (вес
зависит от диагонали монитора и типа корпуса).
Средний вес 15-дюймовых ЭЛТ мониторов – 12 – 15 кг,
17-дюймовых – 15 – 20 кг, 19-дюймовых – 21 –28 кг,

21-дюймовых – 25 – 34 кг. На основе данных динами-
ки списания персональных компьютеров с балансов
предприятий и средней массы персонального компью-
тера с ЭЛТ монитором спрогнозированы объемы
образования электронных отходов в 2015 г. (рис. 3).

При выведении полиномиальной линии тренда на
график, величина достоверности аппроксимации R2
принимает максимальное значение, что свидетельству-
ет о высокой степени соответствия между исходными
и прогнозными данными. Таким образом, для про-
гнозирования объемов образования электронных от-
ходов на последующие периоды можно использовать
уравнение, приведенное на графике.

Данные графика свидетельствуют о том, что
объем электронных отходов, представленных списан-
ными с балансов предприятий персональными ком-

Ю. Е. Шулаева

Рис. 2. Структура персональных компьютеров, списанных с балансов предприятий, по типам процессоров

Составлено автором по [13]

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Количество персональных 
компьютеров, тыс. шт. 

102,3 121,4 153,9 181,9 211,9 240,7 

Пополнение и выбытие 
персональных компьютеров в 
отчетном году: 
     - принято на баланс, тыс. шт. 
     - снято с баланса, тыс. шт. 

 
 
 
15,8 
2,4 

 
 
 
20,52 
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27,7 
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38,1 
9,1 

 
 
 
52,9 
14,6 

 
 
 
74,1 
23,9 

 
Источник [13]

Таблица 2
Количество персональных компьютеров на балансах предприятий и организаций Донецкой области
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пьютерами, в 2015 г. будет более 6000 т. Объем накоп-
ленных электронных отходов за период 2004 – 2015 гг.
составит более 20000 т.

Обязательность прогнозирования предусматри-
вает Хозяйственный кодекс Украины. Изучение про-
блемы, связанной с накоплением электронных отхо-
дов, и разработка стратегии управления обращением
с ними требует наличия статистических данных об
объемах образования и накопления электронных от-
ходов.

Необходимы достоверные данные об объемах
импортируемого в Украину оборудования, поскольку
они должны учитываться при формировании бюджета
фонда обращения с электронными отходами (фонда
рециклирования). В развитых стран Европы и мира
импортеры при ввозе электрического и электронного
оборудования регистрируют весь объем товара и опла-
чивают экологические сборы, которые формируют
фонд рециклирования электронных отходов. Такой
фонд является составляющей экологических фондов
охраны окружающей среды.

Статистическая информация об объемах образо-
вания электронных отходов в Украине отсутствует,
поэтому производить расчеты и делать достоверные
прогнозы  динамики их накопления затруднительно.
Хотя, согласно пункту „е” ст. 23 Закона Украины „Об
отходах”, в компетенцию специально уполномоченного
центрального органа исполнительной власти в сфере
обращения с отходами и его органов на местах в сфе-

ре обращения с отходами входит создание информа-
ционно-аналитических систем и банков данных об
объемах образования и обращения с отходами. То есть
обязанность по сбору информации, необходимой для
установления объемов образования электронных от-
ходов, относится к полномочиям местных органов в
сфере обращения с отходами, а расчет объемов обра-
зования, накопления отходов и их прогнозирование
на последующие периоды – органов статистики.
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Шулаєва Ю. Є. Динаміка утворення та
накопичення електронних відходів у Донецькій
області

На підставі статистичних даних про кількість спи-
саних з балансів підприємств Донецької області пер-
сональних комп'ютерів зроблений прогноз утворення
й нагромадження електронних відходів до 2015 р.

Ключові слова: електронні відходи, персональ-
ний комп’ютер, статистика, прогноз, утворення, на-
громадження електронних відходів.

Шулаева Ю. Е. Динамика образования и
накопления электронных отходов в Донецкой
области

На основании статистических данных о количе-
стве списанных с балансов предприятий Донецкой
области персональных компьютеров сделан прогноз
образования и накопления электронных отходов до
2015 г.

Ключевые слова: электронные отходы, персональ-
ный компьютер, статистика, прогноз, образование,
накопление электронных отходов.

Shulaeva Yu. E. Dynamics of Electronic Offcuts
Accumulation in the Donetsk Area

Basing on the statistical data about the quantity of
the personal computers discarded from the companies
of Donetsk region, projections of the generated and
accumulated electronic waste till 2015 have been made.
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statistics, projections, electronic waste generation and
accumulation.
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Я. В. Федько

Постановка проблеми. Металургійна промис-
ловість України відноситься до тих провідних галузей,
продукція яких вже сьогодні є достатньо конкуренто-
спроможною на світових ринках. Це визначає надзви-
чайно високу роль металургійного комплексу у вирі-
шенні і поточних, і стратегічних завдань соціально-еко-
номічного розвитку країни. У територіальній структурі
України металургійні підприємства є ядром регіональ-
них систем і становлять основу економіки та гарантують
підтримку необхідного рівня соціального забезпечення
населення території країни.

Українська металургійна галузь зберегла експорт-
ну орієнтованість. В 2011 році майже 80% виплавленої в
країні сталі було відправлено за кордон. При цьому
близько 40% українського експорту становлять напівфаб-
рикати, насамперед – заготівки. У географічному розрізі
більш 40% продукції направлялося в країни Близького
Сходу, Північної Африки та Туреччину – найбільшого
(поряд з Росією) покупця української сталі. Чорна мета-
лургія України є однією з європейських і світових лідерів
у виробництві та експорті сталі. За даними інституту IISI
(Бельгія) Україна посідає восьме місце у світі (і третє в
Європі після Росії й Німеччини) за обсягами виробниц-
тва сталі. При цьому Україна входить до числа провідних
країн-експортерів металопродукції, конкуруючи з Япо-
нією, Росією та КНР. Значна частка експорту в загально-
му обсязі виробництва сталі впливає на розвиток мета-
лургійного комплексу України, що знаходить своє відоб-
раження в прагненні адаптувати наявні потужності й тех-
нології до вимог світового ринку за якістю та вартістю
продукції.

Металургійна промисловість України, в основно-
му, зосереджена в чотирьох областях країни: Донецькій,
Дніпропетровській, Луганській та Запорізькій. Вагома
частина металургійної галузі України належить Лу-
ганській області. Вигідне географічне розташування,
близькість до джерел сировини і ринків збуту продукції,
багатогалузева промисловість, розвинена мережа транс-
портних комунікацій, висока щільність населення дода-
ють області незаперечні переваги перед іншими регіона-
ми країни.

Металургійна галузь Луганщини досі переживає
економічну кризу, яка пов’язана з адаптацією галузі до
сучасних мінливих умов. Значення металургійної галузі
для Луганської області та її роль в національній економіці
вимагає проведення постійного моніторингу та контро-
лю з боку органів державної влади, який повинен ґрун-

туватися на результатах проведеного статистичного
аналізу діяльності підприємств металургійної галузі. З
метою визначення динаміки металургійного виробниц-
тва, оцінки конкурентоспроможності металопродукції та
окреслення тенденцій розвитку металургійних під-
приємств потрібно постійно проводити детальний статис-
тичний аналіз. За результатами такого аналізу необхідно
корегувати заходи держави, що проводяться в зазначеній
галузі. Це зумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вив-
ченням тенденцій розвитку та конкурентоспроможності
металургійної галузі займалися такі вчені, як В. О. Ла-
зарєв, О. А. Шакура, А. Г. Музиченко, О. Г. Кошелева,
Д. В. Мельник, В. Н. Ращупкина, О. А. Пастушенко,
Н. А. Крикун та інші. В. О. Лазарєвим були досліджу-
вані методичні підходи та розроблені практичні рекомен-
дації щодо вдосконалення організаційно-економічного
механізму модернізації підприємств металургійного
комплексу [1]. О. А. Шакурою удосконалено теоретико-
методологічний підхід з аналізу інноваційних процесів в
металургійній промисловості України [2]. Конкурентні
інноваційні стратегії в металургійному комплексі України
в посткризовий період плідно досліджував А. Г. Музи-
ченко [3]. О. Г. Кошелєвою проаналізовано ситуацію та
оцінку тенденцій розвитку підприємств металургійної га-
лузі України для визначення напрямків виходу із кризо-
вого стану [4]. Д. Мельник досконало досліджено су-
часний стан української металургії, досліджено ризики
та визначено перспективи розвитку в умовах кризи [5].
В. Н. Ращупкиною, О. А. Пастушенко, Н. А. Крикун про-
ведено аналіз економічних показників підприємств ме-
талургійної галузі України з метою визначення необхід-
ності проведення реструктуризації [6].

Найчастіше вченими значна увага приділяється до-
слідженню та аналізу інноваційної складової конкурент-
ної політики в металургійній галузі України, питанням
управління розвитку металургійних підприємств Украї-
ни або регіонів. При цьому недостатня увага приділяєть-
ся аналізу діяльності металургійних підприємств на рівні
Луганської області. В цьому контексті проблеми розвит-
ку металургії Луганщини потребують комплексного до-
слідження та проведення детального аналізу діяльності
металургійних підприємств.

Мета статті – на основі проведеного статистично-
го аналізу розробити пропозиції щодо підвищення ефек-
тивності функціонування та закріплення конкурентних по-
зицій металургійних підприємств Луганської області.
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Я. В. Федько,

асистент
ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ



15
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

Я. В. Федько

Основний матеріал дослідження. Незважаючи
на труднощі, в останні роки металургійні підприємства
Луганщини продовжують нарощувати виробництво.
Крім того, металопродукція, виготовлена на підприєм-
ствах Луганщини, вважається високоякісною і конку-
рентоспроможною та поступово завойовує нові позиції
і на внутрішньому, і на зовнішньому ринку.

У Луганській області обсяги виробництва продукції
в металургійному виробництві та виробництві готових
металевих виробів за 2011 рік  збільшилися  на 30,1%,
зокрема на підприємствах з лиття металів – на 40,9%, з
виробництва чавуну, сталі та феросплавів – на 34,5%,
готових металевих виробів – на 24,2%. При цьому ско-
ротились обсяги продукції на підприємствах з інших видів
первинного оброблення сталі (на 63,6%), з виробництва
труб (на 12,5%). Протягом року в області було виготов-
лено 3,2 млн т. напівфабрикатів, отриманих безперерв-
ним литтям, 1,8 млн т. готового прокату чорних ме-
талів, 623,5 тис. т. сталі без напівфабрикатів, отриманих
безперервним литтям, 272,5 тис. т. труб великого та ма-
лого діаметрів, профілів пустотілих з металів чорних,
238,2 тис. т. феросплавів [7].

Як видно на рис.1, фінансово-економічна криза
знайшла своє відображення у результатах діяльності ме-
талургійних підприємств Луганської області. В кризо-
вий період відбулося значне зниження обсягів металур-
гійного виробництва. З 2010 року починається зростан-
ня індексу обсягу металопродукції за рахунок активізації
попиту на металопродукцію.

Для адаптації металургійних підприємств до умов
сучасності необхідно максимально ефективно викорис-
товувати фінансовий, виробничий та сировинний потен-
ціали.

При оцінюванні діяльності металургійних під-

приємств Луганщини сьогодні, слід відзначити не-
відповідність технічного рівня виробництва деяких
підприємств та конкурентоспроможності металопро-
дукції, що реалізується, перспективним вимогам її спо-
живачів, а також цілям та завданням високоефективного
розвитку.

Автор поділяє думку дослідників та спеціалістів,
які вважають, що необхідне скорочення використання мо-
рально та фізично застарілих виробничих потужностей
та їх заміна на сучасне обладнання шляхом впровадження
інновацій на підприємствах галузі, що підвищить конку-
рентоспроможність металургійних підприємств [6].

Для більш детального аналізу конкурентоспромож-
ності підприємств металургійної галузі розглянемо ди-
наміку структури операційних витрат реалізованої метало-
продукції, виробленої на підприємствах Луганщини.

Отже, аналіз структури витрат металопродукції на
металургійних підприємствах Луганської області за
2010 – 2011 рр. дозволяє зафіксувати зростання вели-
чин основних видів витрат на виробництво продукції ме-
талургійної галузі. Цей факт свідчить про підвищення
собівартості та зниження конкурентоспроможності ме-
талопродукції підприємств Луганської області (рис. 2).

В сучасних умовах з метою підвищення ефектив-
ності діяльності завданням металургійного комплексу
Луганської області є збільшення виробництва метало-
продукції. При цьому важливу роль слід приділяти інтен-
сивним факторам розвитку, максимальному впрова-
дженню досягнень науково-технічного прогресу, більш
ефективному використанню виробничих ресурсів тощо.

Майже 95% продукції металургійної галузі Луган-
щини дають ПАТ „Алчевський металургійний комбінат”,
ПАТ „Стахановський завод феросплавів”, Лутугінський
науково-виробничий валковий комбінат, ПАТ „Лугансь-

Рис. 1. Індекси обсягу продукції металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів
у Луганській області (відсотків до попереднього року)

Джерело: побудовано автором за [2]
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кий трубний завод”, ТОВ „Метали й полімери”. На цих
підприємствах планується збільшити темпи зростання ви-
робництва більш ніж на третину та  виробити металопро-
дукції на 15,6 млрд грн.

Алчевський металургійний комбінат (АМК), що
входить до складу корпорації „Індустріальний союз Дон-
басу”,  за 10 міс. 2012 р. збільшив виробництво сталі на
30%, до 3,151 млн т, і готового прокату – на 37%, до
3,083 млн т. У жовтні 2012 року підприємство нарости-
ло виробництво сталі до вересня на 18%, до 342 тис. т, а
до АППГ – на 55%. За 2011 р. „Алчевськкокс”, що вхо-
дить до складу корпорації ІСД, наростив випуск коксу
на 0,3%, до 2,447 млн т. У жовтні підприємство збільши-
ло виробництво до вересня на 10%, до 288 тис. т, а до
АППГ – на 36%.

Алчевський металургійний комбінат (АМК)
має намір побудувати нову машину безперервного лиття
заготівель (МНЛЗ) потужністю 1,5 – 1,7 млн т. МНЛЗ
буде виробляти квадратну заготівлю для сортопрокатно-
го стану. Машина буде працювати з агрегатом піч-ківш і
вакууматором. Устаткування, як очікується, буде запу-
щене до 2016 р. Устаткування підвищить конкуренто-
спроможність заводу. Крім того, це рішення є ознакою
наміру акціонерів витрачати гроші на модернізацію ком-
панії. Завод планує реалізувати й інші проекти, включа-
ючи будівництво нової аглофабрики. Ключовим факто-
ром успіху при реалізації цих проектів буде фінансова
стабільність групи ІСД.

ПАТ „Стахановський завод феросплавів”
(СЗФ) більше 45 років спеціалізується на випуску кре-
менистих сплавів і є найбільшим виробником феросилі-
цію в Україні. Завдяки проведеній реконструкції завод
випускає не тільки кременисті сплави, але, починаючи c

2004 року, і марганцеві сплави. За період 2011 року за-
вод збільшив виробництво феросплавів на 0,5% у по-
рівнянні з 2010 роком – до 147,3 тис. т. За повідомлен-
ням Української асоціації виробників феросплавів, за вісім
місяців завод наростив виробництво феросиліцію (у пе-
рерахуванні на 45%-вий) на 11,6% – до 101,9 тис. т. При
цьому СЗФ скоротив випуск силікомарганцю на 17,8% –
до 45,4 тис. т.

З жовтня 2012 року Стахановський завод феро-
сплавів тимчасово призупинив свою діяльність через ви-
сокі тарифи за електроенергію. Тому за останні місяці
2012 року та перші місяці 2013 року значно знизилися
показники розвитку промисловості Луганської області
та зріс рівень безробіття області та, безпосередньо, у
м. Стаханові. З 1 березня 2013 року відбувається віднов-
лення виробничої діяльності Стахановського заводу фе-
росплавів, яке заплановано провести в три етапи. З 1 бе-
резня запущено 4 електропечі. Протягом двох подаль-
ших тижнів підготовлені до запуску ще дві печі. Восьму
піч планується запустити в III – IV кварталі після прове-
дення ремонту. Також ПАТ „Стахановський завод феро-
сплавів” планує направити 33 млн грн на впровадження
інвестиційних, зокрема енергозберігаючих і екологічних,
проектів.

Луганський трубний завод (ЛТЗ)  виробляє тру-
би для підземних трубопроводів, систем водопостачан-
ня, будівельних металоконструкцій і водостічних систем.
Продукція заводу затребувана і на ринку України, і за
рубежем – у країнах СНД, Європи, Африки й Сполуче-
них Штатах Америки. У листопаді 2011 року Лугансь-
кий ТЗ виробив 11,4 тис. тонн сталевих труб, що на 10%
менше, ніж у жовтні. Усього з початку 2011 року ви-
пуск труб на підприємстві склав 190,2 тис. тонн, проти

Рис. 2. Динаміка структури операційних витрат  реалізованої металопродукції
на металургійних підприємствах Луганської області за 2010 – 2011 рр.

Джерело: побудовано автором за [7]
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205,7 тис. тонн за аналогічний період минулого року.
Починаючи  з вересня 2012 року, ЛТЗ поступово призу-
пиняє свою діяльність через підвищення цін на сировину.

Завод „Метали й полімери” – це одне з найсучас-
ніших в Україні підприємств, що використовує нове тех-
нологічне обладнання й передові технології для вироб-
ництва оцинкованого рулонного прокату й оцинковано-
го рулонного прокату з полімерним покриттям. Продук-
ція заводу призначена для цивільного й промислового
будівництва, виготовлення сендвіч-панелей, фасадних
профнастилів, фасадних металевих панелей, металоче-
репиці й інших сучасних конструкційних виробів. Парт-
нер підприємства компанія „BronxInternationalPty.Ltd”,
Австралія, ексклюзивний постачальник устаткування й
технології безперервних виробничих ліній оцинкування
й фарбування рулонного прокату. Продукція (валки) з
маркою Лутугінського комбінату постачається підприєм-
ствам України та СНД, до країн Європи, Азії, Африки,
Ближнього Сходу. При підведенні підсумків Національ-
ного рейтингу якості товарів і послуг ТОВ „Метали й
полімери” одержало статус „Товаровиробник року –
2011”.  Тепер холоднокатаний оцинкований рулон з полі-
мерним покриттям, який випускає завод, буде маркова-
ний „Зіркою якості”.

Лутугінський державний науково-виробничий
валковий комбінат – спеціалізується на виробництві
валків чавунних для металургійної й іншої галузей про-
мисловості, а також дрібного чавунного лиття вагою до
24 кг. Комбінат є основним постачальником прокатних
валків для чорної металургії, провадить валки для
гумовотехнічної, паперової, харчової, хімічної й інших
галузей промисловості. Поставляє валки на експорт і в
повному обсязі забезпечує валками підприємства
України. Експортні поставки в реалізованій продукції ста-
новлять 21,3%. Основна продукція підприємства: чавунні
й сталеві валки для прокатних станів гарячої прокатки,
валки для млинів всіх типів, валки для гумовотехнічної,
папероробної і інших галузей промисловості [8].

В цілому, підтримка конкурентоспроможності на

досягнутому рівні на металургійних підприємствах Лу-
ганщини зумовлює підвищення попиту на металобрухт.
Розвиток металургійного комплексу Луганщини  відбу-
вається на базі внутрішньої української сировинної бази,
що сприяє розвитку киснево-конвертерного процесу
виплавки сталі. У цей час частка виплавки сталі в
електродугових печах становить більш 6,5%. Це пов’я-
зано з достатньо високою долею виплавки сталі в мар-
тенівських печах. В останні роки спостерігається змен-
шення обсягів виплавки мартенівської сталі, що сприяє
появі нових міні-заводів і електросталеплавильних цехів
у структурі діючих металургійних заводів. Побудова
таких заводів є дуже вигідною стратегією з боку міні-
мізації витрат на виробництво. У зв'язку з цим, частка
електросталі може збільшитися уже в найближчі 5 –
6 років. Поведінка конкурентів, безперервне зростання
цін на енергоносії, дефіцит металобрухту, жорсткість
вимог до якості металопродукції й екологічності заводів
може деякою мірою скорегувати намічені прогнози й
убік зменшення, й убік збільшення. Разом з тим, існу-
ють прогнози, що в міру розширення розливання сталі
на міні-заводах, металофонд Луганщини, а в перспек-
тиві і України в цілому, буде значно зменшуватися, що
може привести до значного дефіциту металобрухту.

Всі ймовірні тенденції розвитку металургії Лугансь-
кої області визначають характер її участі в процесі еконо-
мічного зростання економіки. При цьому необхідно вра-
ховувати досягнення металургії, які  визначаються змінами
загальноекономічних умов (табл.1).

Збереження рівня ефективності та його підвищення
на деяких металургійних підприємствах передбачає зміну
структури випуску металопродукції (перехід на випуск
продукції меншої собівартості) та збільшення показників
збуту металу на українському ринку.

Для більш ефективного функціонування й закріп-
лення конкурентних позицій металургійних підприємств
Луганщини пропонуються наступні короткострокові й
довгострокові заходи державної підтримки:

1) розробити заходи щодо запобігання жорсткості

Таблиця 1
Варіанти  розвитку металургійних підприємств Луганської області за ключовими параметрами

Ключові параметри Варіант розвитку  
за визначеною метою 

Варіант стратегічного 
розвитку 

Ринок збуту Збільшення долі 
експорту металевої 
продукції 

Розвиток внутрішнього 
попиту 

Характер продукції Виробництво 
високоліквідної 
продукції 

Випуск продукції з 
високою доданою 
вартістю 

Напрямок використання 
засобів 

Забезпечення високої 
доходності 
металургійного 
виробництва 

Забезпечення цінової 
підтримки з боку 
споживачів 
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умов доступу на ринку металопродукції та прискорено-
го повернення експортного ПДВ підприємствам-експор-
терам;

2) спрощення ввозу та амортизації капітального
устаткування, що дозволить збільшити обсяг виробниц-
тва й знизити собівартість продукції, що випускається, а
також стимулювати відмову від невикористаних на
підприємствах і застарілих фондах, що підвищить фондо-
віддачу;

3) стимулювання розвитку будівельної, трубної та
машинобудівної  галузей, які є основними споживачами
сталі на внутрішньому ринку;

4) розробити заходи щодо технічного переозброєн-
ню низькорентабельних металургійних підприємств на
основі ресурсозберігаючих технологій та впровадження
сучасного обладнання;

5) зниження тарифів на енергоносії або здійснення
субсидіювання підприємств металургійної галузі як стра-
тегічно важливих для розвитку національної економіки.

Висновки. Таким чином, протягом останніх років
на динаміку показників металургійної галузі Луганської
області впливає посилена конкуренція за ринки збуту,
рівень конкурентоспроможності металопродукції та про-
ведена економічна політика. Основним завданням екс-
портерів металопродукції буде активний захист своїх
нинішніх ринкових позицій, упровадження інноваційних
проектів в галузі та зменшення собівартості продукції.
Аналіз динаміки виробництва основних видів метало-
продукції в Луганській області свідчить про те, що по-
чинаючи з 2009 року обсяги її виробництва поступово
збільшувалися. Але, незважаючи на пожвавлення попи-
ту на металопродукцію, металургійні підприємства Лу-
ганщини мають деякі перешкоди в своєму розвитку. З
метою підвищення ефективності функціонування й за-
кріплення конкурентних позицій металургійних під-
приємств Луганщини було запропоновано відповідні за-
ходи державної політики.
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В период с 2004 – 2012 годов обеспечение сель-
ских населённых пунктов централизованным водоснаб-
жением в Донецкой области существенно сократилось
(табл. 1), что привело к ухудшению социально-эконо-
мического положения сельского населения. Деградация
систем централизованного водоснабжения продолжает-
ся, что негативно отражается на экономике личных под-
собных хозяйств, формирует у населения комплекс со-
циальной незащищенности, негативное отношение к орга-
нам власти, усиливает миграцию из сельской местнос-
ти. Положение можно стабилизировать только при
участии и поддержке государства и органов местного
самоуправления.

Гидрогеологические условия в Донецкой области
на большей части её территории не позволяют исполь-
зовать на хозяйственно-питьевые нужды как подземные,
так и поверхностные воды. В 2011 г. 32% источников
децентрализованного водоснабжения не отвечали сани-
тарным нормам [4, с. 216]. Из поверхностных источни-
ков централизованного водоснабжения 12,4% воды не
соответствовали санитарно-химическим показателям и
10,27% по микробиологическим показателям. Откло-
нения из подземных источников централизованного
водоснабжения составили в 2011 г. по санитарно-хими-
ческим показателям 47,9%, по микробиологическим
показателям – 2,06%. Воды источников децентрализо-
ванного водоснабжения не отвечали по санитарно-хи-
мическим условиям качества на 48,2%, по микробио-
логическим – на 16,9% (в 2010 г. – 23,1%) [4, с. 217].
Часто вода из подземных источников не может быть ис-
пользована не только для питья, но и для обеспечения
скота и полива приусадебных участков.

С учетом гидрогеологических условий водоснаб-
жение населения в сельской местности означает поддер-
жание основ жизнедеятельности. По данным Главного
управления статистики в Донецкой области с 2005 г. по
2011 г. число сельских населенных пунктов, имеющих
водопровод, увеличилось с 386 до 401, а имеющих ка-
нализацию сократилось с 51 до 45. Удельный вес
общей жилой площади, оснащенной водопроводом,
вырос за указанный период с 33,1% до 37,7%, а осна-
щенной канализацией – с 22,5% до 29,7% [1, с. 359].

Однако, в период с 2004 г. по 2011 г. в сельской
местности Донецкой области количество водопроводов
сократилось с 413 до 360 ед. [2, с. 5; 3, с. 11]. Коли-
чество потребителей, в целом по области, в сельской
местности сократилось на 15,3% или на 15129 единиц.

Только в семи из 17 сельских районов области наблю-
дался рост числа потребителей – на 6973 ед. (возможно,
что рост обеспечен за счет подвода воды к индивиду-
альным пользователям при сокращении числа уличных
водоразборов с 6345 в 2004 г. до 2463 – в 2011 г.). В
десяти районах количество потребителей уменьшилось
на 23155 ед. В 2011 г. положение несколько стабилизи-
ровалось: рост числа потребителей наблюдался в 10 райо-
нах и составил 2536 ед., но в 7 районах количество по-
требителей сократилось на 1344 ед. Потребители про-
должают терять возможность централизованного водо-
снабжения.

Общее количество скважин в сельской местности
Донецкой области сократилось незначительно – с 522 в
2004 г. до 507 в 2011 г. Но в Амвросиевском районе из
34 скважин осталось 22, в Волновахском – из 56 оста-
лось 40, в Добропольском – из 26 осталось 16, в Алек-
сандровском – из 25 осталось только 10.

За период 2004 – 2011 гг. рост протяженности водо-
водов наблюдался только в 5 районах области и соста-
вил 90,3 км. В остальных районах протяженность водо-
водов сократилась за этот период на 448,7 км. Особен-
но сильно сокращение в Константиновском районе – на
85,2%, Александровском – 51,2%, Тельмановском –
36,1%.

За счет вывода из эксплуатации изношенных во-
доводов следовало ожидать уменьшения доли ветхих и
аварийных в протяженности, оставшихся в эксплуата-
ции. Однако этот показатель вырос с 31,2% в 2004 г. до
33,6% в 2011 г. и составил в Володарском районе 70,6%,
в Тельмановском – 54,0%, в Великоновоселковском –
52,5%.

Протяженность уличной водопроводной сети вы-
росла в 9 районах на 440,9 км, в остальных сократилась
на 244 км. Протяженность аварийных и ветхих сетей
увеличилась с 643,2 км в 2004 г. до 910,1 км в 2011 г.
Доля ветхих и аварийных увеличилась с 30,8% до 39,1%,
в пяти районах превысив 50%, в том числе в Красноар-
мейском районе составила 75,7%, в Марьинском –
62,5%.

Протяженность внутриквартальной водопроводной
сети (подводка к жилым домам) выросла в 7 районах
на 43,2 км, сократившись в других на 72,2 км. Протя-
женность ветхих и аварийных увеличилась с 51,4 км в
2004 г. до 120,5 км – в 2011 г., а их доля повысилась с
12,3% до 37,1%, достигнув в Старобешевском районе
89,5%, в Амвросиевском – 72,8%.
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Из вышеизложенного следует, что в целом в сель-
ской местности Донецкой области в 2004 – 2011 гг. про-
исходила активная деградация инженерных систем во-
доснабжения. Положительные явления в отдельных райо-
нах не меняют общую картину и могут быть связаны с
расширением дачного и котеджного строительства, но
не с интересами исконно сельского населения.

Последнее подтверждается данными об объёмах от-
пуска воды потребителям. Увеличение отпуска про-
изошло только в двух районах – Шахтерском на
381 тыс. м3 и Тельмановском на 24 тыс. м3. В остальных
районах отпуск сократился почти вдвое на 7358 тыс. м3.

Отпуск воды на одного потребителя в сельской
местности Донецкой области сократился с 171,8 м3 в
год в 2004 г. до 107,7 м3 в 2011 г. При допущении, что
один потребитель – это одно домохозяйство (средний
размер – 2,52 чел.), то потребление в среднем состави-
ло в 2011 г. на 1 человека в сутки 117 литров, что очень
немного, учитывая расход на содержание домашних жи-
вотных. При этом в Артемовском районе на человека
приходилось 105 литров, в Красноармейском – 58 л,
Константиновском – 31,5 л, в Александровском –
4,0 литра. Из этого следует, что потребители получают
воды недостаточно, вода подается только на некоторое
время, возможно, не каждый день или часть водопро-
водов вообще не эксплуатируется, хотя и числится как
работающие.

В городах отпуск воды на 1 потребителя выше и
составил в 2011 г. 132,7 м3. При этом разница в потреб-
лении  между городскими и сельскими абонентами со-
кратилась.

Системы водоотведения в сельской местности в

настоящее время имеются в 9 районах Донецкой облас-
ти. В 2011 г. по сравнению с 2004 г. объём пропущенных
сточных вод сократился на 26,8%, особенно значитель-
но в Володарском, Марьинском, Славянском и Ясино-
ватском районах, но вырос в Волновахском и особенно
– в Шахтерском районах. Пропускная способность ка-
нализации и очистных сооружений значительно больше
– только в Волновахском районе она используется на
29%, в остальных – существенно меньше.

Протяженность главных канализационных коллек-
торов с 2004 г. по 2011 г. сократилась на 6,9%, выросла
только в трех районах – Волновахском, Артемовском и
Марьинском. Протяженность уличной канализационной
сети сократилась на 5,4%, протяженность внутриквар-
тальной сети уменьшилась на 23,5%. Удельный вес вет-
хих и аварийных канализационных сетей вырос почти
повсеместно.

Ухудшение водоснабжения сельского населения
характерно не только для Донецкой области. Количество
абонентов снизилось с 2004 г. по 2012 г. в 13 областях
на 92857 единиц или на 10,46% [5, с. 5; 6, с. 8]. Таким
образом, это явление весьма масштабное, но оно прак-
тически не замечено обществом и не обеспокоило его,
как и органы государственной власти. И это является
немаловажной причиной того, что положение продол-
жает ухудшаться, если не повсеместно, то во многих
регионах.

Водоснабжению сельского населения в научной и
специальной периодике уделяется недостаточно внима-
ния. Отдельные аспекты рассматриваются в работах [7 –
17], однако целостной оценки проблемы и обоснования
путей её разрешения нет.

Отпуск воды Протяженность Районы Количество 
потреби- 
телей 

 
всего на 1  

потребите-
ля 

Водово- 
дов 

Уличных  
сетей 

Внутриквар- 
тальных 
сетей 

Мощность 
насосных 
станций 

Мощность 
водопро- 
водов 

Амвросиевский 92,8 34,1 36,7 70,5 117,7 276,0 63,1 63,1 
Артемовский 100,3 72,2 72,0 90,1 167,0 51,6 300,7 212,7 
Великоновоселковский 61,9 31,0 50,0 109,5 92,4 191,9 81,5 81,5 
Волновахский 74,7 59,5 79,7 82,4 85,8 94,6 136,9 140,3 
Володарский 131,2 74,7 56,9 81,9 83,1 135,7 120,8 120,8 
Добропольский 60,1 63,4 105,4 92,7 88,6 н/д 87,5 87,5 
Константиновский 38,0 3,8 10,0 14,8 154,7 6,3 49,7 49,7 
Красноармейский 97,8 52,0 53,2 88,7 79,0 222,2 73,3 73,3 
Марьинский 79,9 43,2 54,0 117,8 234,9 88,1 74,5 86,0 
Новоазовский 144,1 76,5 53,1 135,8 101,3 100,0 64,4 60,7 
Александровский 32,7 3,1 9,5 48,8 53,0 68,1 67,5 50,0 
Первомайский 139,4 64,9 46,5 99,6 104,5 н/д 523,7 321,1 
Славянский 281,4 97,2 34,5 111,0 167,9 113,2 72,5 72,5 
Старобешевский 56,6 95,0 167,5 102,1 49,2 113,7 41,4 43,4 
Тельмановский 48,9 108,7 222,3 63,9 78,5 99,0 58,3 48,8 
Шахтерский 117,6 273,2 232,4 86,2 203,1 н/д 52,1 52,1 
Ясиноватский 105,1 84,1 80,0 85,3 293,0 130,6 36,9 36,9 
 

Таблица 1
Динамика показателей водоснабжения по сельской местности Донецкой области (2011 г. к 2004 г., %)
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В связи с этим целью настоящей статьи является
обоснование необходимых мер по стабилизации водо-
снабжения сельских населенных пунктов в регионе.

Суть произошедшего и происходящего недостаточ-
но охарактеризовать как деградацию жилищно-комму-
нального хозяйства. Более правильно квалифицировать
происходящее как негативное социально-экономическое
явление, как нанесение ущерба жизнеобеспечению на-
селения и собственности территориальных общин. На-
селение получило социально-психологическую травму,
вызванную ухудшением условий жизнедеятельности и,
понесло экономические потери вследствие пор удоро-
жания водоснабжения, снижения продуктивности лич-
ных хозяйств. При этом потерпевшие не услышали даже
извинений, никто из должностных лиц не получил ника-
ких порицаний, не то чтобы был наказан.

Системы централизованного водоснабжения созда-
вались в совершенно иных условиях, чем сегодня, со-
ответственно их социально-экономическая эффектив-
ность, определённая на момент создания, в настоящее
время полностью обесценена. Часть систем водоснаб-
жения создавалась государством и организациями
местного самоуправления, часть предприятиями как для
обеспечения производственных потребностей, так и для
снабжения населения водой как формой общественных
благ. Общенародная форма собственности ставила всех
поставщиков общественных благ в равные условия, обя-
зывающие выполнять данную социальную функцию.

С переходом на новые формы собственности обес-
печение общественных благ для предприятий стало обре-
менением. Органы государственного управления и мест-
ного самоуправления также попытались снять с себя обя-
зательства по жизнеобеспечению населения, попытав-
шись перевести предприятия жилищно-коммунального
хозяйства на рыночные методы. При этом не было учте-
но, что предприятия ЖКХ остаются естественными мо-
нополиями, следовательно, контроль за их деятельнос-
тью необходим, как и средства регулирования. Остав-
шись без надзора предприятия ЖКХ, сосредоточились
на обеспечении собственных экономических интересов.
Это привело к бесконтрольному росту расходов, в том
числе и не связанных с производством, систематичес-
кой убыточности, к невыполнению норм воспроизвод-
ства основных фондов, что, в конечном итоге, вырази-
лось в росте физического износа основных средств,
выводу из эксплуатации вследствие полной непригод-
ности отдельных частей или полностью систем водоснаб-
жения. Многие потребители лишились возможности по-
лучать услуги по водоснабжению и водоотведению, соб-
ственность государства и территориальных общин обес-
ценилась.

Из этого следует, что необходимо восстановить
контрольные и регулирующие функции органов власти
по отношению к предприятиям жилищно-коммунально-
го хозяйства, причем не только коммунальной, но и дру-

гих форм собственности. Задачи органов контроля и
регулирования: 1) стабилизировать предоставление
услуг водоснабжения и водоотведения; 2) сохранить дей-
ствующие инженерные системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, обеспечив их простое воспроизводство;
3) снизить темпы роста себестоимости услуг и роста
тарифов. Все задачи взаимосвязаны и решаться должны
в комплексе.

У органов местного самоуправления для решения
всего этого комплекса задач ни кадрового, ни методи-
ческого потенциала нет. Для этой работы следует при-
влекать специализированные аудиторские организации,
предусматривая для их оплаты ежегодно в бюджете не-
обходимые средства.

Для обеспечения институциональных условий со-
хранности собственности государственной и территори-
альных общин следует ужесточить юридическую ответ-
ственность (до уголовной) за сохранность собственности
государства и территориальных общин, как должност-
ных лиц органов местного самоуправления, так и руко-
водителей и коллективов предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. В отношении субъектов иных форм
собственности юридическая ответственность за сохра-
нение систем водоснабжения также должна быть усиле-
на. Это ключевое условие обеспечения стабилизации все-
го жилищно-коммунального хозяйства (подробнее из-
ложено в [18]).

Стабилизация предоставления услуг по водоснаб-
жению и водоотведению должна включать сохранение:
всех прежних абонентов; объемов отпуска воды потре-
бителям, как минимум по графику, ежедневно, в удоб-
ное для потребителей время.

В результате произошедших процессов деградации
многие жители полностью потеряли возможность пользо-
ваться услугами централизованного водоснабжения и
водоотведения. При отсутствии возможности полноцен-
ного использования местных источников водоснабже-
ния, условия жизнедеятельности существенно ухудши-
лись. Питьевую воду приходится завозить или покупать
в Донецкой области. Вода из местных источников, ко-
лодцев, артезианских скважин, сильно минерализован-
ная, используется только для хозяйственно-бытовых
целей, в том числе и для содержания домашних живот-
ных, для полива приусадебных участков она непригодна.

Причины деградации систем водоснабжения и во-
доотведения в сельских поселениях состоят в недоста-
точном по объёму инвестировании в воспроизводство
основных фондов и неэффективном использовании
средств. Вследствие этого инженерные сети и оборудо-
вание сначала становились ветхими и аварийными, а
затем выводились из эксплуатации из-за полной непри-
годности к дальнейшей эксплуатации.

Самостоятельно решить проблему полноценного
водоснабжения подавляющая часть населения в настоя-
щее время не в состоянии. Следовательно, восстанов-

В. Н. Инякин



22
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ление ранее выбывших из эксплуатации, а также ветхих
и аварийных систем и создание новых может осуще-
ствляться только при участии предприятий водопровод-
но-канализационного хозяйства (ВКХ), а также внеш-
ней инвестиционной поддержке. Такую поддержку мо-
гут оказывать как действующие субъекты хозяйствова-
ния, так и, в основном, органы местного самоуправле-
ния и государственной власти.

Одной из важнейших причин сокращения объемов
централизованного водоснабжения в сельской местности
является неудовлетворительная платежная дисциплина
потребителей, прежде всего населения. В свою очередь
это является следствием опережающего роста тарифов
по отношению к доходам населения. Но рост тарифов
определяется вектором изменения себестоимости услуг.
При отсутствии государственного и общественного
контроля предприятия ЖКХ, являющиеся локальными
естественными монополиями, неэффективно использу-
ют различные виды ресурсов, что приводит к росту себе-
стоимости. Об этом свидетельствует многократная раз-
ница между удельной себестоимостью в разных, в том
числе и смежных регионах.

Следовательно, себестоимость и тарифы также
должны быть предметом общественного и государствен-
ного контроля. Существенные завышения себестоимос-
ти должны тщательно изучаться и за такие нарушения
также целесообразно ужесточить юридическую ответ-
ственность руководителей и коллективов предприятий
ВКХ.

Недостаток инвестиционных ресурсов все без
исключения специалисты публично объясняют: а) отсут-
ствием должной бюджетной поддержки; б) низким уров-
нем тарифов; в) неполными платежами потребителей.

Сразу следует отметить, что в публичных источни-
ках нет признаний в неэффективном использовании ре-
сурсов ни со стороны специалистов предприятий, ни со
стороны представителей органов власти. Между тем, по
ряду показателей можно сделать вывод о существенной
разнице в эффективности работы ВКХ в разных сельс-
ких районах Донецкой области. Из чего следует, что ре-
зервы повышения эффективности деятельности пред-
приятий имеются, их реализация позволит увеличить
объём собственных инвестиционных ресурсов.

Собственные инвестиционные ресурсы предприя-
тий (прибыль и амортизационные отчисления) должны
обеспечивать, как минимум, простое воспроизводство
основных фондов – сохранение инженерных коммуни-
каций и оборудования в рабочем состоянии, недопуще-
ние старения. Для восстанов-ления выбывших из экс-
плуатации элементов основных фондов необходимо
привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов,
в том числе бюджетных средств и заёмных средств, но
только при условии полного и эффективного использо-
вания собственных инвестиционных ресурсов предпри-
ятий ВКХ.

Уровень тарифов на услуги водоснабжения и во-
доотведения должен обеспечить возмещение не всех, а
только необходимых и обоснованных расходов предпри-
ятий. В состав „экономически обоснованных расходов”
зачастую включаются затраты на закачку воды, теряе-
мой в процессе транспортировки к потребителям, завы-
шенные административные расходы, завышенный фонд
оплаты труда (при низкой производительности персона-
ла) и другие. Дифференциация удельной себестоимости
по предприятиям неизбежна, но в разумных пределах –
на десятки процентов, но не в разы.

Повышение платежной дисциплины потребителей
возможно обеспечить при полном оснащении абонен-
тов приборами учёта, что позволит своевременно выяв-
лять неплательщиков и принимать к ним необходимые
меры. Такие меры в обязательном порядке должны со-
гласовываться с органами местного самоуправления и
под их контролем применяться. При этом полное отклю-
чение потребителей недопустимо – они должны иметь
возможность получения воды хотябы в минимальном
объёме.

Таким образом, для стабилизации положения с
централизованным водоснабжением сельских населён-
ных пунктов необходимо восстановить контроль и регу-
лирование деятельности предприятий ВКХ со стороны
органов местного самоуправления, ограничив действие
рыночных регуляторов в сфере жизнеобеспечения. Эта
работа должна быть организована, как минимум, на уров-
не административного района и координироваться на
уровне области. Но для обеспечения успеха, прежде
всего, необходимо законодательно закрепить усиление
юридической ответственности как должностных лиц
органов местного самоуправления и государственных
администраций, а также предприятий ВКХ и коллекти-
вов за рациональное эффективное хозяйствование, за
соблюдение норм воспроизводства основных фондов,
за сохранность имущества территориальных общин.
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Інякін В. М. Можливості стабілізації
централізованого водопостачання у сільскій
місцевості (за матеріалами Донецкої області)

Аналіз свідчить про суттєве скорочення центра-
лізованого водопостачання сільських населених
пунктів у Донецькій області – маловодному регіоні

Східної України. Виявлено причини деградації водо-
постачання, запропоновано концептуальні положення
щодо стабілізації становища, найважливішими з яких
є наджорстка юридична відповідальність посадових
осіб органів міського самоврядування, керівників та
колективів підприємств водопровідно-каналізаційно-
го господарства за ефективність господарювання, збе-
реження та відтворення основних фондів.

Ключові слова: водопостачання села, житлово-
комунальне господарство, водопровідно-каналізаційне
господарство, відтворення основних фондів, юридична
відповідальність керівників, інвестиційні ресурси.

Инякин В. Н. Возможности стабилизации
централизованного водоснабжения в сельской
местности (по материалам Донецкой области)

Анализ показывает существенное сокращение
централизованного водоснабжения сельских населён-
ных пунктов в Донецкой области – в маловодном
регионе Восточной Украины. Выявлены причины де-
градации водоснабжения, предложены концептуаль-
ные положения стабилизации положения, важнейшим
из которых является ужесточение юридической ответ-
ственности должностных лиц органов местного само-
управления, руководителей и коллективов предприя-
тий водопроводно-канализационного хозяйства за
эффективность хозяйствования, сохранность и воспро-
изводство основных фондов.

Ключевые слова: водоснабжение села, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, водопроводно-канализа-
ционное хазяйство, воспроизводство основных фон-
дов, юридическая ответственность руководителей,
инвестиционные ресурсы.

Inyakin V. M. Possibilities of Stabilizing of the
Centralized Water-supply in Rural Locality (on
Materials of the Donetsk Area)

An analysis testifies to substantial reduction of the
centralized water-supply of rural settlements in the
Donetsk area – shallow region of East Ukraine. Found
out reasons of degradation of water-supply, conceptual
positions are offered in relation to stabilizing positions,
more important from which is ultra-hard legal
responsibility of public servants of city self-government
organs, leaders and collectives of enterprises of plumbing-
sewage economy for efficiency of menage, maintainance
and recreation of capital assets.

Key words: water-supply of village, житлово-ко-
мунальне economy, plumbing-sewage economy,
recreation of capital assets, legal responsibility of leaders,
investment resources.
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Вступ. Актуальність дослідження процесів інсти-
туціоналізації міжнародної влади зумовлена багатьма
трансформаційними процесами, які потребують досяг-
нення згоди між суб’єктами, що мають різні політичні,
економічні та соціальні інтереси в межах світового
політико-економічного простору. Спроба осягнути і
розкрити сутність процесів інституціоналізації влади
як засобу ефективної комунікації суб’єктів владних
відносин знайшла свій вияв у працях багатьох дослід-
ників, зокрема П. Анрі, К.-О. Апеля, М. Гайдеггера,
Дж. Дьюї, М. Кагана, К. Мангейма, Дж. Г. Міда,
П. Рікьора, Ж.-П. Сартра, П. Сорокіна, Ю. Хаберма-
са, Е. Холла, К. Ясперса та ін. Проте кризи і конфлік-
ти на рівні міжнародної влади поступово набирають
перманентних рис. При цьому процес структурування
світового політико-економічного простору, що регу-
люється інформаційно-комунікаційним потоком, но-
сить циклічний характер. Особливої уваги ці пробле-
ми набувають у XXI сторіччі у зв’язку з новими сітьо-
вими структурами комунікацій та можливостями сис-
тем, що самоорганізуються.

Врешті-решт, державоцентричні стратегії легіти-
мування владних відносин, які на міжнародному рівні
впроваджували систему, що ґрунтується передусім
на понятті „національного інтересу”, поступаються
сьогодні системі норм глобальної системи комунікацій.
За цих умов нормативним ядром легітимування міжна-
родної влади стають права людини, на яких базується
запобігання глобальним конфліктам, гармонізація
міжнародних відносин, встановлення цивілізаційного
світопорядку тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Дослідженню процесів інституціоналізації міжнарод-
ної влади приділяють увагу С. Амін, Дж. Аррігі,
М. Арчер, В. Базилевич, У. Бек, О. Білорус, І. Валлер-
стайн, А. Гальчинський, В. Геєць, Е. Гідденс, А. Гри-
ценко, В. Дементьєв, П. Друкер, М. Кастельс, Г. Ко-
лодко, О. Корнійчук, В. Корнівська, Ж.-Ф. Ліотар,
В. Мау, В. Мур, Д. Норт, Р. Нуреєв, М. Портер,
К. Перес-Перес, А. Пороховський, Р. Робертсон,
Д. Сакс, А. Соломонос, В. Сіденко, В. Тарасевич,
Г. Терборн, Е. Тоффлер, Ф. Утар, А. Філіпенко,
О. Шнипко та інші. Головна увага вчених зосеред-
жується на проблемах забезпечення безпеки та про-

тидії загрозам у зв’язку з появою нових центрів сили,
переструктурування світового виробництва, підвищен-
ня попиту на ресурси, а також на нових режимах на-
громадження капіталу тощо. Закріплення нової кон-
фігурації світової економіки спричиняє високу ймо-
вірність виникнення конфліктів між акторами міжна-
родних відносин і за збереження досягнутих, і за за-
воювання нових позицій в ієрархії владних інститутів.

До того ж, світова економічна криза вкотре під-
твердила недостатню дієвість механізмів прямого зв'яз-
ку між владними структурами й інститутами грома-
дянського суспільства в межах світового політико-
економічного простору, і саме в цьому більшість ана-
літиків вбачає головну причину появи принципово
нового чинника, що впливає на зміну глобальної сис-
теми комунікації – посилення ролі синергетичних ри-
зиків. Водночас необхідність комунікативної дії акторів
в межах світового політико-економічного простору і
спільна відповідальність щодо проблем, пов’язаних з
навколишнім середовищем, уводять до легітиматив-
ної проблематики інституціоналізації міжнародної влади
принципово новий аспект, надаючи їй когнітивного
виміру нормативної бази економічної безпеки люди-
ни, суспільства та держави.

Метою статті є дослідження методологічних про-
блем аналізу інституціоналізації міжнародної влади як
засобу ефективної комунікації світового політико-еко-
номічного простору, обґрунтування умов формуван-
ня норм соціальної відповідальності акторів міжнарод-
них відносин.

Результати. Поняття „міжнародна влада” –
складне й суперечливе. Міжнародна влада являє со-
бою одну з фундаментальних засад у розвитку світо-
вого господарства. Вона має правовий, соціальний,
економічний, ідеологічний характер. За таких умов сис-
темність – універсальна якісна характеристика інсти-
туціоналізації міжнародної влади. Насамперед, це на-
явність наднаціональних владних структур різних
рівнів і масштабів, які базуються на можливостях за-
стосування прав й організаційної діяльності акторів
міжнародних відносин. До того ж, системний аналіз
вияву комунікативних властивостей міжнародної влади
вимагає формування норм соціальної відповідальності
акторів міжнародних відносин під час прийняття влас-
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ного рішення. „Це можливо лише тоді, – вважає
Ю. Хабермас, – коли норми, що урядують світовим
громадським життям, будуть створені самими адре-
сатами, за активної їхньої участі [1, с. 113].

Проте, неоднаковий рівень розвитку промисло-
вості між країнами та регіонами зумовлює нерівно-
мірність їхнього зростання, породжує складні системні
утворення, які мають багаторівневу структуру [2]. Пер-
ший прошарок  –  аграрно-сировинні суспільства й
економіки, управління якими здійснює ресурсодобу-
ваючий капітал. Другий прошарок – науково-техно-
логічні й індустріально-промислові економіки, якими
управляє індустріально-промисловий капітал. Третій
прошарок – інформаційно-комунікаційні суспільства
з економікою, що і управляється капіталом знань та
інтелекту. Четвертий прошарок – інтегровані мережеві
суспільства [3; 4; 5].

Звідси і різноманітна продуктивність різних про-
шарків світового капіталу.

Додана вартість перевезення природно-сировин-
них ресурсів складає усього 1%. Додана вартість при
виготовленні кольорових телевізорів –  одного з видів
продукції другого прошарку –  уже 16%. Цей же по-
казник при виготовленні комп’ютерів – продукції
третього прошарку – підвищується вже до 1700%, а
при виготовленні супутників, що забезпечують пану-
вання над світовими мережами капіталу третього про-
шарку, – і до 2000%. Таким чином, при переході від
першого до другого прошарку додана вартість підви-
щується у 10 – 20 разів, від другого до третього – у
100 – 1000 разів, але рентабельність четвертого про-
шарку перевершує третій прошарок приблизно в
10 тисяч разів [6, с. 154].

Разом із тим, боротьба за нові ринки збуту про-
мислових товарів та отримання доступу до джерел
мінеральної сировини для виробництва провокує
міждержавні конфлікти, що проявляється не лише у
формі торговельних та дипломатичних війн, але й у
формах військового протистояння [7]. Особливу ува-
гу привертає той факт, що виробництво суспільних
благ або інші завдання, такі як зовнішня й навіть вну-
трішня безпека, економічний та соціальний добробут,
частково перемістилися до міжнародних, інколи над-
національних недержавних утворень, які створені дер-
жавами, але мають власний правовий статус і повно-
важення діяти незалежно від держав. Суть такого зру-
шення, як вважає І. Малий, полягає в тому, що зрос-
тання масштабності та інтенсивності виробництва, з
одного боку, і прискорення мобільності ресурсів,
товарів і послуг – з іншого, вступає в суперечність з
інституційною структурою державного управління
економікою, сформованою останніми століттями. Зі
зміною системи цінностей людини, ствердженням її

самодостатності та самоідентифікації, що супрово-
джуються розвитком форм самоорганізації, постає про-
блема індивідуалізованого підходу до управління еко-
номікою і ствердження просторової локалізації, на-
слідком чого буде заглиблення регіоналізації та дифу-
зія державних функцій управління [8, с. 12]. У цій
ситуації при збільшенні соціальних мереж зростає
гетерогенність, невизначеність взаємопроникнення
фрагментів різних структур, рухомість меж, карди-
нально змінюється співвідношення господарських
норм і аномалій. Відповідно до концепції М. Кастель-
са, мережеве суспільство характеризується одночас-
ною трансформацією економіки, праці і зайнятості,
культури, політики, державних інститутів і, в кінцево-
му рахунку, простору і часу [9, с. 94]. Як наслідок,
знання й інформація стають основними джерелами
продуктивності та конкурентоздатності будь-якого
актора світового політико-економічного простору.

Втім, варто зазначити, що генерування знання
залежать від доступу до відповідної технологічної
інфраструктури, а також від якості людських ресурсів,
від їхньої здатності керувати новітніми інформаційни-
ми мережами. Саме мережеві форми організації за-
безпечують істотну соціальну мобільність акторів в ме-
жах світового політико-економічного простору. При
цьому варто враховувати, що мережевий підхід у ви-
значенні інституціоналізації міжнародної влади як за-
собу ефективної комунікації світового політико-еко-
номічного простору дає змогу не тільки оперувати
загальним поняттям соціального капіталу, але й
здійснювати вимірювання – щільності мережі, сили
мережевих зв’язків, їхньої сталості; будувати різні ме-
режеві конфігурації, наочно демонструючи розбіжності
структури того чи іншого соціального капіталу [10, с.
109].

Разом із тим, динамізм соціальної структури ме-
режевого суспільства, його глобальне охоплення, об-
умовленість фінансовими ринками, інформаційними
потоками проявляються різними шляхами і з різною
інтенсивністю в усіх сферах людської діяльності (еко-
номічної, соціальної, політичної, гуманітарної тощо).
Це спонукає до принципового перегляду вихідних
методологічних засад порівняльних переваг акторів
міжнародних відносин та формування легітимаційних
механізмів інституціоналізації міжнародної влади.

За визнанням Т. Парсонса, будь-які серйозні
зміни у цілісній соціальній системі (яка складається, у
свою чергу, з підсистем) можна здійснювати без за-
грози для стабільності самого суспільства лише
через ускладнення існуючої системи [11]. За таких
умов не стала несподіванкою поява на початку
XXI століття категорії „нова політична культура” і по-
в’заного з нею нового тезаурусу політичної діяльності
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акторів міжнародних відносин в контексті „відкрито-
го простору”. Всесвітній соціальний форум, перший
з’їзд якого відбувся у Порту-Алегрі (Бразилія) у січні
2001 року, перебрав на себе функцію „інкубатора ідей”
для узгодження зусиль організацій і рухів, що діють
на рівнях від локального до міжнародного, „у кон-
кретній акції розбудови іншого світу”. Узгодженою по-
зицією Форуму є опозиція неоліберальній глобалізації,
що передбачає, поміж іншим, і несприйняття політики
насильства, війни, мілітаризму, кастової системи.
Орієнтуючись на ідеї альтерглобалізму, Форум запро-
понував нову модель конвергенції, що ґрунтується на
повазі до багатоманітності акторів міжнародних від-
носин [12, с. 212].

Отже, сьогодні стає очевидним, що наявність і
широка доступність сучасних інформаційних техно-
логій поступово перетворюється в перспективний гео-
політичний ресурс, висуває актора міжнародних відно-
син, що володіє ним, в авангард світового розвитку,
забезпечує пріоритет у глобалізованих процесах. У той
же час за наявності, здавалося б, широкого інформа-
ційного зближення людство стає усе більше диферен-
ційованим. Один із найбільш значущих результатів
розвитку суспільства в інформаційному діапазоні –
виникнення складних і тонких технологій керування
нематеріальними потребами особистості. Саме на кон-
цепції „обмеженої раціональності”, в умовах якої му-
сять діяти люди, ґрунтується когнітивна модель Г. Сай-
мона. На його думку, людина здійснює вибір, керую-
чись не оптимальністю рішення, а радше певними
алгоритмами, які дають змогу ухвалювати правильні
рішення. За концепцією Г. Саймона, для поведінки
однієї ізольованої особи неможливо досягти скільки-
небудь високого ступеня раціональності. Кількість аль-
тернатив, які вона повинна розглянути, настільки ве-
лика, а інформації, потрібної для оцінки їх, так багато,
що навіть наближення до об’єктивної раціональності
годі очікувати. Індивідуальний вибір відбувається в
оточенні „даних” – засновників, які приймає суб’єкт
як основу для свого вибору, а поведінка адаптується
лише в межах, встановлених цими даними [13].

Важливо акцентувати й на тому, що інформація
стає всепроникаючою і може використовуватися як
могутня зброя для досягнення певних цілей, які да-
леко не завжди збігаються з інтересами окремих
акторів міжнародної влади. Особлива небезпека цієї
суспільної поляризації пов’язана з тим, що мета і ре-
зультат діяльності соціальних груп, які формуються,
можуть бути діаметрально протилежними, що про-
вокує певною мірою соціальні конфлікти та струк-
турні розколи у соціальних можливостях, прямо
пов’язаних із відносинами панування і привласнення
суспільних благ (ресурсів добробуту і людського роз-

витку) [14, 15]. При цьому зростання впливу акторів
міжнародної влади, які отримали від глобалізації най-
більше вигод, висуває на порядок денний питання
про соціальну відповідальність акторів щодо форму-
вання моделі і пріоритетів інституціоналізації міжна-
родної влади.

Зазначимо, що в основі інституціоналізації міжна-
родної влади як засобу ефективної комунікації світо-
вого політико-економічного простору лежать ціннісні
орієнтації людини з їх певними нормами соціальної
відповідальності, які визначають специфіку самореа-
лізації особистості в органічній єдності продуктивних
сил та системи виробничих відносин світового гос-
подарства. Одночасно ієрархізація, розгалуження і
формування норм соціальної відповідальності акторів
міжнародних відносин утворюють в сукупності дедалі
глибшу гетерогенність мережевих комунікацій світо-
вого політико-економічного простору, посилюючи
значення легітимаційних механізмів інституціоналізації
міжнародної влади.

При цьому варто враховувати, що норми можуть
бути ефективними лише в тому випадку, якщо вони:
по-перше, внутрішньо не суперечливі; по-друге, не
суперечать моральним нормам; по-третє, не супере-
чать пріоритетам світового економічного розвитку.
Отже, стабільність норм соціальної відповідальності
акторів міжнародних відносин залежить від ступеня
погодженості потреб і інтересів соціальних суб’єктів.
Тож в основі інституціоналізації міжнародної влади як
засобу ефективної комунікації світового політико-еко-
номічного простору лежать ціннісні орієнтації люди-
ни, на підставі яких забезпечується процес вибору
альтернатив самореалізації особистості в цілісній
єдності, притаманній світовому соціальному капіталу.

Висновки. Сучасний етап розвитку світового
господарства характеризується зростаючим значенням
інформаційної сфери, яка є важливим фактором ефек-
тивної комунікації світового політико-економічного
простору, що визнає перспективи здійснення політич-
них, економічних, соціальних перетворень та форму-
вання легітимаційних механізмів інституціоналізації
міжнародної влади.

В основі інституціоналізації міжнародної влади як
засобу ефективної комунікації світового політико-еко-
номічного простору лежать ціннісні орієнтації людини
з їх певними нормами соціальної відповідальності, які
визначають специфіку самореалізації особистості в
цілісній єдності, притаманній світовому соціальному
капіталу. Відповідно, формування легітимаційних ме-
ханізмів інституціоналізації міжнародної влади є засо-
бом ефективної комунікації світового політико-еконо-
мічного простору, який здатний надати належного
взаємного рівня відкритості та довіри між акторами
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міжнародних відносин. Актуальним напрямком про-
довження досліджень у цьому напрямку є розробка
легітимних механізмів інституціоналізації міжнародної
влади.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ

Введение. В настоящее время нет единого науч-
но-обоснованного мнения по поводу сущности буду-
щего общества, характеризуемого в органическом
единстве его производительных сил и производствен-
ных отношений, к которому должно прийти планетар-
ное сообщество стран либо в разрезе отдельных само-
стоятельных государств, каковыми они являются ныне,
либо в рамках укрупненных их объединений, либо
в виде какого-либо глобального государственного
образования в масштабах всей планеты.

Перспективность такой формации, как комму-
низм, обрисованной в рамках марксистско-ленин-
ского учения, в настоящее время рассматривается как
утопическая идиллия, а апологеты „Экономикс” в
любой его части или направлении просто не задумы-
ваются над проблемами будущего мироустройства.
Разве, что отдельные футурологи, воспитанные в рам-
ках западной экономической теории, время от време-
ни представляют различные, как правило, апокалип-
сического характера концепции, в которых перспек-
тивы будущего общества обрисовываются весьма не-
определенно и неоптимистично.

В то же время сегодня над миром нависла и
управляет его глобальным развитием практически
единственная идеология, воплотившая в себя эгоис-
тические страсти малочисленной, но в финансовом
отношении могущественной части населения, которую
называют всем понятной дефиницией под названием
„олигархат”. Однако интересы олигархата фактичес-
ки находятся в полном противоречии с интересами
остальной части населения планеты. Более того, они
находятся не просто в противоречии, а нацелены на
физическое устранение широких слоев населения, как
своего конкурента в использовании планетарных ре-
сурсов. Об этом свидетельствуют продолжающиеся
войны, масштабные террористические операции, цвет-
ные революции и т. д., и т. п., которые в той или иной
степени интенсивности продолжают уничтожать ми-
ровое население.

Заметим, обращая внимание активных сторонни-
ков и последователей классового марксистско-ленин-
ского учения по революционному переустройству
мира, что в настоящее время революции, как главное
средство политических преобразований общества в
интересах пролетариата и широких слоев населения,
уже давно превратились в руках олигархата и подчи-

ненных ему структур, выполняющих функции миро-
вого жандарма, в инструмент уничтожения людей.
Все цветные революции, происходящие в последнее
время, и на их основе возникающие гражданские вой-
ны практически всегда начинаются не по инициативе
самого населения или, как говорится в марксистской
политэкономии, его передового отряда – пролетариа-
та, а провоцируются бандой наемников, финансово
подкармливаемых из источников, которые подпиты-
ваются указанными структурами. Естественно, что
цели и задачи таких революций курируются структу-
рами, названными нами „мировым жандармом”, и на-
правлены они на удовлетворение интересов той кучки
элитарного населения, которую именуют олигархатом
[11].

Поэтому, наверно, стоит задуматься пролетариа-
ту и вообще широким слоям населения, а также орга-
низациям и лидерам, их возглавляющим, а не сменить
ли „булыжник в руках пролетариата”, то бишь методы
революционного переустройства общества, как пер-
вейшего оружия в защиту своих интересов, на дру-
гой, более действенный инструмент, соответствующий
не только нынешнему уровню развития производитель-
ных сил и производственных отношений в современ-
ном обществе, но и невероятно возросшему уровню
развития общественного интеллекта, который сосре-
доточен практически в каждом из нас?

Сегодняшний уровень развития производитель-
ных сил даже при существующих технологиях спо-
собен полностью обеспечить удовлетворение матери-
альных потребностей людей в планетарном масштабе
в соответствии со всеми физиологическими норма-
ми. Но, в то же время, они дали в руки провокаторов
всякого рода революций и войн такой арсенал воору-
жения, что с его помощью можно многократно унич-
тожить все население планеты. Да и в локальных вой-
нах этот арсенал вооружений позволяет эффективно
уничтожать население стран, ставших жертвой про-
вокаций со стороны мировых жандармских структур,
таким образом устанавливающих политические режи-
мы в своих интересах, закрепляя порабощенные на-
роды на траекториях медленного социально-экономи-
ческого угасания.

Указанное предполагает осознание, с одной сто-
роны, опасности использования военного арсенала в
целях переустройства общества; с другой – веры в
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возросший уровень общественного интеллекта, кото-
рый позволил бы обеспечить более эффективное ре-
шение всех проблемных общественно-политических
вопросов, возникающих перед мировым сообщес-
твом, за столом переговоров на любом уровне во-
зникновения острых проблем. Причем, сегодняшние
коммуникационные средства и технологии позволя-
ют на самом высоком уровне оперативности рассмот-
реть и снять все напряженности, которые, как прави-
ло, возникают из-за недостатка информации о пра-
вильном ходе развития событий или ее искусственно-
го искажения.

Соответственно в предположении этих условий
можно обеспечить возобладание разума в решении
проблемных вопросов, выстраивая процедуру такого
решения на человеческом благоразумии, справедли-
вости, честности, моральной и этической чистоплот-
ности, которые в чистейшем виде являются инстру-
ментами разрешения противоречий, в любом обще-
стве работающими в пользу именно широких слоев
населения, а не кучки людей, стремящихся к узурпа-
ции любых форм власти на всех уровнях управлен-
ческой иерархии.

Существуют ли предпосылки такого развития со-
бытий в России, на Украине и во всем мировом про-
странстве в условиях все более расширяющихся тен-
денций глобализации или они еще не созрели? На этот
вопрос мы и попытаемся ответить в этом материале.

1. Политэкономические аспекты причинно-
сти кризиса российской и украинской экономики
и общества

Как известно, функции любой науки, в том числе
и экономической теории, состоят, во-первых, в объяс-
нении сущности явлений; во-вторых, в разработ-
ке инструментария прогнозирования их развития;
в-третьих, в использовании полученных результатов для
практических целей.

Третья функция остается наиважнейшей. И явля-
ется очень интересным в рамках этой нормативной для
экономической теории функции попытаться не только
объяснить суть обыденных для нас вещей, но и найти
ответы на вопросы: каковыми должны быть современ-
ная и будущая экономика и общество? Куда мы долж-
ны стремиться в нашей созидательной деятельности?
Каковы нормы и параметры нашего будущего? То есть
это чисто политэкономического характера вопросы,
которые ставились в нашей науке всегда и всегда де-
лались попытки ответа на них.

Тем более, что в настоящее время ответы на эти
вопросы в науке весьма расплывчаты, поскольку иде-
алы коммунизма, по большому счету, оказались не-
сбыточными, а заменившие их суждения о будущем
человеческой цивилизации в виде апокалипсических
футурологических прогнозов, насыщенных пессимиз-
мом, не вносят ясности о будущем устройстве общес-
тва и мирового сообщества.

Для того, чтобы обрисовать будущую экономи-
ку и общество, необходимо знать, что с нами проис-
ходит в настоящее время и, желательно, с научной
точки зрения. Поэтому мы не будем перечислять фак-
ты и эпизоды негативного состояния нашего бытия.
Их все знают. Мы пойдем другим путем – путем объяс-
нения причин такой ситуации с научно-теоретической
точки зрения, используя инструментарий политэконо-
мического анализа.

Вначале определим, при каком типе государствен-
ного устройства мы живем? По фактам систематичес-
кого нарушения в нашей стране принципов конститу-
ционной демократии (разделения властей, отсутствия
системы демократических выборов и т. п.), беспра-
вия широких слоев населения и, наоборот, вседозво-
ленности элитной прослойки населения и т. п. мы
живем в условиях монополизированных структур го-
сударственной власти, которую называют емким по-
нятием „диктатура”. В условиях какой диктатуры? Судя
по поведению представителей высшей бюрократии и
богатейшей части населения, называемой олигарха-
том, эта форма власти есть диктатура олигархата. Что
же она из себя представляет?

Как известно, понятие диктатуры означает „не-
ограниченную власть лица, группы, класса” [10,
c. 200]. В экономической теории (политэкономии) есть
понятие диктатуры пролетариата как монополизиро-
ванной формы административной власти в виде госу-
дарства „переходного периода от капитализма к со-
циализму, функции которого состоят в использова-
нии власти пролетариатом для подавления сопротив-
ления эксплуататоров внутри страны, закрепления
победы революции, обороны от агрессивных действий
международной реакции” [12, c. 127].

Исходя из этого определения, в соответствии
с реальной российской действительностью можно
перейти и к определению диктатуры высшей монопо-
листической структуры в современном российском
обществе, возникшей на ниве возродившейся систе-
мы капиталистических производственных отношений
– диктатуры олигархата. Диктатура олигархата – это
монополизированная форма как административной, так
и экономической властей в стране в виде государства,
построенного в интересах узкой группы наиболее бо-
гатых и влиятельных лиц общества как инструмент
подавления свободы и волеизъявления широких сло-
ев населения, закрепления победы своей узкогруппо-
вой власти в обществе, обороны от действий вну-
тренней и международной оппозиции, направленных
в сторону народно-демократических преобразований.

Таким образом, диктатура пролетариата и пере-
живаемая нами диктатура олигархата представляют
собой две противоположные формы тоталитарной
власти, одна из которых в перспективе имела целью
демократизацию и переход к народовластию, вторая,
напротив, исключает народно-демократические пре-
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образования; первая нацелена на укрепление государ-
ства, развитие экономики и повышение благосостоя-
ния общества, вторая – на расшатывание государства,
монополизацию экономики, развал общества; первая
несет в себе положительно ориентированную, сози-
дательную роль для отечества, вторая – отрицательно
ориентированную роль, сопровождающуюся все боль-
шим загниванием государства, экономики и общества.
Соответственно элита первой формы диктатуры явля-
ется национально-ориентированной, а второй – кол-
лаборационистской, практически озабоченной един-
ственной проблемой : как выгоднее продать богатство
родного отечества.

Соответственно сегодня диктатура олигархата
ведет нас к состоянию все большего ухудшения со-
циально-экономического положения в стране и оче-
видно, что широким слоям населения не по пути с
этой формой организации власти, с такой формой де-
ятельности надстройки общества. Со всей остротой
актуализируется проблема преодоления такой формы
и организации государственной власти.

Над ее решением надо работать уже сегодня в
условиях ползучего исхода раздувшейся от богатства
коллаборационистской части элиты российского
общества, поскольку следующей ее ротации с заме-
ной насытившейся элиты на новую, жаждущуюся обо-
гатиться на ниве всевластия и вседозволенности, стра-
на уже пережить не сможет. Поэтому с паразитизмом
элиты надо покончить раз и навсегда уже на нынеш-
нем этапе нашего развития. Это и будет означать фор-
мирование предпосылок для перехода в другое фор-
мационное состояние нашей страны – социально-ори-
ентированное гражданское общество.

2. Наша позиция выхода из общественно-по-
литического и социально-экономического кризиса

Как итог хищнической деятельности современ-
ной элиты российского общества оказалось, что в
последние годы даже рост цен на нефть нисколько не
способствует экономическому росту, то есть весь при-
рост национального дохода по причине повышения цен
на нефть полностью вывозится за границу через „офф-
шоры” и другие каналы утечки капитала1.

В этих условиях загнивания экономики и обще-
ства коммунисты, руководствуясь учением К. Марк-
са, предлагают дождаться новой социалистической
революции, которая по заветам классиков марксиз-
ма-ленинизма, должна вызреть в недрах капиталис-
тического общества. Их не волнует то, что при этом
страна опять будет ввергнута в пучину хаоса и беспо-
рядков, из-за которых будет страдать в первую оче-
редь народ. И самое главное это то, что они не дума-
ют о том, что в перспективе страна, может быть через

круги ада, вновь вернется в то же состояние, которое
она сейчас испытывает. При этом возникает большой
вопрос: попадется ли повторно в период „диктатуры
пролетариата” во главе государства такая политичес-
кая фигура беззаветно преданного идеалам коммуниз-
ма, как И. В. Сталин. А если вместо него попадутся
лица, подобные Пиночету или Пол Поту? То есть ком-
мунисты стремятся зациклить историческое развитие
нашего общества на одном и том же круге, где фак-
тически не будет никакого развития.

Либералы, опираясь на принцип „невидимой
руки” А. Смита, который, кстати, ложен, что легко до-
казывается по неравновесной модели экономики,
предлагают оставить все, как есть, и даже ослабить
административную власть в регулировании экономи-
ки, что приведет к полному засилью в стране олигар-
хата и криминала, а в конечном счете к ускоренному
развалу страны.

Мы же предлагаем третий путь, на первом этапе
которого мы – все члены общества – должны четко
представлять себе, какое общество и экономику нам
необходимо строить. На втором – каждый должен
осознать свое место в обществе и как личность, и как
класс. На третьем этапе необходимо в рамках своих
возможностей и профессионального круга деятель-
ности дружно взяться за „ремонт” нашего общего
дома, то бишь общества. И пример в этом должна
показать в первую очередь научно-техническая, твор-
ческая, управленческая элита и функционирующее в
реальном секторе предпринимательство без всяких
кровавых революций.

Возможен ли такой путь? Теперь возможен, в
отличие от условий времен зарождения капиталисти-
ческого способа производства, то есть тех условий,
которые существовали во времена жизни великого
социалиста-утописта Анри Сен-Симона. Тогда пред-
ложенному им социализму существовала блестящая
альтернатива в виде рвавшегося вперед капитализма
совершенной конкуренции, хотя и имевшего доста-
точно большие издержки прежде всего по отноше-
нию к рабочему классу. А теперь такая альтернатива
исчерпала себя. Вместо рвавшегося „в бой” капита-
лизма совершенной конкуренции мы теперь в веду-
щих цивилизованных странах имеем монополистичес-
кий капитализм или империализм, по В. И. Ленину,
который как загнанная лошадь уже задыхается, боль-
ше всего стоит, потеряв ориентиры и не зная, что де-
лать и куда идти.

Именно теперь нам – ученым-обществоведам,
экономистам-теоретикам – надо взяться за проблема-
тику будущего общества и преподнести его, как го-
ворится, на „блюдечке с голубой каемочкой” правя-
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1 „… Темпы роста российской экономики рухнули в 6 раз за 1,5 года (с 8,2% в 2010 г. до 1,3% в апреле 2012 г.) на фоне 45%
скачка цен на нефть (до 126 долл. за баррель), а чистый вывоз капитала превысил 130 млрд долл. (40% федерального бюджета РФ
в 2011 г.) …” [2].
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щей элите общества и среднему классу, очертив пути
безболезненного перехода к нему, показав безальтер-
нативность такого общества и такого перехода. А это
как раз, что ни на есть самый предмет политической
экономии, о возрождении которой так много твердят
в настоящее время отечественные ученые-экономис-
ты. По этому поводу в апреле 2012 года даже был
проведен в Москве „Первый международный полит-
экономический конгресс”. Да, и на „Московском эко-
номическом форуме” (20 – 21 марта 2013 г.) было
немало слов сказано по этому поводу.

Именно таким образом мы должны помочь на-
ционально-ориентированной части управляющей элиты
общества и самому обществу разобраться с таким
положением, попытаться указать, в каком направле-
нии необходимо строить траекторию эффективного
экономического и социального развития нашей стра-
ны и общества, то есть указать контуры будущей
общественно-политической и социально-экономичес-
кой формации.

3. Формационный подход по поводу перспек-
тив общецивилизационного развития

Шестой технологический уклад по представле-
нию наших известных ученых – С. Ю. Глазьева,
Г. Г. Малинецкого и др. – это уклад, в котором полу-
чат расцвет в развитии био-, нано-, генно- и др. тон-
кие технологии, призванные извлекать на пользу че-
ловечеству материалы и энергию из более глубинных
структур материи. Переход на высшие технологичес-
кие уклады развития экономики – это естественный
процесс исторического развития, который представ-
ляет собой реализацию общечеловеческого прогрес-
са, характеризующийся все более высоким уровнем
развития производительных сил и усложняющимися
производственными отношениями.

Так какую же экономику и общество в свете
указанного мы должны строить? Для ответа на воп-
рос мы вновь используем политэкономический инст-
румент под названием формационный подход в ана-
лизе исторического развития цивилизаций [8, с. 46 –
50]. Хотя сегодня отдельные экономисты и историки
пытаются его игнорировать, но, тем не менее, он, на
наш взгляд, работает. Да и заменить его нечем, по-
скольку предлагаемый вместо него цивилизационный
подход недостаточно совершенен, например, в отно-
шении внеклассовой сущности перспектив будущего
общецивилизационного развития2.

Безусловно, формационный подход обладает ря-
дом недостатков, в частности, тем, что в его основе
лежат следующие положения:

1) об антагонистическом характере классовой
структуры общества, в основе которой и в настоящее
время лежит непримиримое противостояние рабочего
класса классу капиталистов в союзе последних с
абсентеистской категорией населения в наиболее мо-
гущественной ее части – финансовым олигархатом;

2) о конечности развития капиталистического
способа производства с его безусловным отмирани-
ем и переходом к другому способу производства, как
следствие однолинейной трактовки характера истори-
ческого развития в рамках формационного подхода;

3) жесткой привязке любых исторических явле-
ний к способу производства, в связи с чем измене-
ние капиталистических производственных отношений
обязано сопровождаться разрушением капиталисти-
ческих же производительных сил, в частности, ТНК
и других типов организации корпоративного капитала;

4) безусловном следствии отмирания капита-
листического способа производства, заключающем-
ся в переходе от частных форм собственности на
факторы производства к общественной форме как
условии оптимизации распределительных отношений
в обществе и др.

Однако, на наш взгляд, пока формационный под-
ход достаточно реалистично рисует картины эпох и
событий, кроме отдельных фундаментальных просче-
тов, сделанных им, в частности, по поводу формиро-
вания коммунистической формации. Очевидно, при-
нимая в целом формационный подход, необходимо
работать над исправлением его отдельных недостат-
ков.

В чем главный просчет данного подхода в оцен-
ке исторических событий? Он состоит в ошибочнос-
ти предположения о конечности развития капиталис-
тического способа производства, что явилось след-
ствием однолинейной трактовки характера историчес-
кого развития. В то время как мы наблюдаем, по край-
ней мере, уже с 1917 г. формационное ветвление
общецивилизационного развития. Так, с времен
Октябрьской революции мы имеем две действующие
формационные альтернативы: 1) продолжающегося
развития капиталистического способа производства
и формации, причем по пути радикального улучше-
ния собственных производственных отношений; 2) за-
рождения и развития социалистического способа про-
изводства, который достигнув в 70-е годы прошлого
века вершины своего расцвета элементарным обра-
зом вновь скатился в лоно капиталистической фор-
мации в существенной части стран бывшего социа-
листического лагеря.

В. К. Нусратуллин, И. В. Нусратуллин

 2 „Слабость … методологии цивилизационного подхода состоит в аморфности критериев выделения типов цивилизации. …
В одних цивилизациях довлеет экономическое начало, в других – политическое, в третьих – религиозное, в четвертых – культур-
ное. Еще большие трудности при анализе и оценке типов цивилизации возникают перед исследователем, когда главным элементом
того или иного типа цивилизации рассматривается тип ментальности, менталитет. … Интеллектуальные и духовно-нравственные
структуры человека, несомненно, играют важнейшую роль в истории, но их индикаторы плохо уловимы, расплывчаты” [13].
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В последнем случае мы вновь видим формаци-
онное ветвление. Если практически все страны пост-
советского пространства, вернулись к капиталисти-
ческому способу производства и капиталистической
формации, то, например, Белоруссия, Куба, Северная
Корея остались приверженцами социалистического
способа производства, существовавшего в странах
социалистического лагеря. В мире также возродился
другой тип социалистического способа производства,
такой как в Китае, Вьетнаме и др. азиатских странах,
который называют социализмом с рыночным лицом.
То есть уже на базе социалистического способа про-
изводства советского типа мы имеем троякое форма-
ционное ветвление: 1) возврат к капитализму; 2) со-
хранение прежних установок социализма; 3) совер-
шенствование социализма.

Сохранили ли свою приверженность к капита-

листическому способу производства страны бывше-
го капиталистического лагеря? Не совсем. Часть из
них – США, Канада, Великобритания, Франция и др. –
хоть и сохраняют высокий уровень развития и благо-
состояния населения на совершенствующихся орга-
низационно-экономических основах, но выродились
в монополию экономической власти, представляя
собой монополистический капитализм, или империа-
лизм. Некоторая часть – скандинавские страны – фак-
тически ушли от этого способа производства и по-
строили высокоразвитый социализм, практически ком-
мунизм, по представлениям классиков-марксизма-
ленинизма, хотя сами эти страны свою экономику и
свой образ жизни предпочитают называть иначе – со-
циально ориентированным обществом с социальной
рыночной экономикой.

Есть и третье формационное ветвление стран

Рис. 2. Формационное ветвление стран мирового пространства в их историческом развитии
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бывшего капиталистического лагеря, например, Гер-
мания, в которых социальная ориентация экономики и
общества недостаточно завершена, то есть они нахо-
дятся в промежуточном положении между социально
ориентированным и империалистическим капиталис-
тическими формациями, для которого мы просто
оставим название капиталистическая формация, имея
в виду определенное сохранение рынка совершенной
конкуренции, который более социально ориентирован,
чем монополизированный рынок.

Таким образом, однолинейная трактовка харак-
тера исторического развития человеческой цивилиза-
ции в рамках формационного подхода оказалась оши-
бочной, не подтвердившись практикой общецивили-
зационного развития, что можно продемонстрировать
на рис. 1.

Как видно из рис. 2 при сохранении формацион-
ного ветвления стран мирового пространства явно
доминирующей становится тенденция развития стран
в направлении в экономическом отношении – соци-
ально ориентированного общества с социальной ры-
ночной экономикой; в политически-правовом – в на-
правлении правового государства конституционной
демократии, основанном на принципах гражданского
общества.

4. Характер формирования производствен-
ных отношений в рамках формационного ветв-
ления стран

Несмотря на то, что мы насчитали шесть основ-
ных ветвлений формационного развития человечес-
кой цивилизации, обобщая, можно среди них выде-
лить следующие типичные формации, которые можно
назвать для дальнейшей их характеристики следую-
щим образом:

1) капиталистическая формация;
2) социалистическая формация;
3) социально ориентированная формация.
То есть, корректируя ортодоксию марксизма3,

мы показали, что, несмотря на формационное ветвле-
ние стран, они имеют четкую направленность своего
развития в сторону новой социально ориентирован-
ной формации.

Однако для понимания будущего общества
одного прогноза недостаточно, необходимо методо-
логически подкрепить его конструктивные основы.
Первое, что, на наш взгляд, надо в этом отношении
сделать, это разобраться, какая сфера общественного
воспроизводства играет доминирующую роль в опти-
мизации социально-экономических отношений в
обществе в интересах широких слоев населения.
К. Маркс в этом отношении утверждал, что домини-

рующая роль принадлежит общественному производ-
ству, неоклассики говорят, что эта роль принадлежит
рынку. Но есть и другие мнения.

Так, еще Д. Рикардо (в письме Мальтусу от
9 октября 1820 г.) подчеркивал: „Вы полагаете, что по-
литическая экономия является исследованием о приро-
де и причинах богатства; я же думаю, что ее следовало
бы назвать исследованием законов, определяющих рас-
пределение произведенного продукта между классами,
участвующими в его образовании. В отношении обще-
го количества нельзя установить какого-либо закона, но
есть возможность установить сравнительно правильный
закон в отношении пропорций. С каждым днем я все
больше убеждаюсь, что исследования первого вопроса
тщетны и обманчивы и что только последний представ-
ляет собой истинный предмет науки”4.

И действительно все вопросы распределения
собственности, доходов, благ решаются надстройкой
общества в сфере распределения. Отсюда вывод в
рамках преодоления следующей ортодоксии марк-
сизма: для того чтобы перейти к социально ориенти-
рованному обществу и социальной рыночной эконо-
мике необходимо, в первую очередь, навести поря-
док не в сфере производства, по заветам К. Маркса
грубо и примитивно отняв средства производства у
капиталистов и передав их рабочим, а в сфере рас-
пределения, обеспечив формирование и эффективное
функционирование надстройки общества в интересах
широких слоев населения. Каким образом?

Для того, чтобы проследить решение этого во-
проса, рассмотрим фундаментальную проблему эко-
номической теории – механизма образования и
источника прибыли. Эта коренная проблема в эко-
номической теории, поскольку определяет создателя,
а значит, и правообладателя на присвоение созданной
прибыли (прибавочной стоимости). И в методологи-
чески верном ее решении будет состоять преодоление
следующей ортодоксии марксистского учения.

В марксистской теории источником прибыли
(прибавочной стоимости) объявлен живой труд наем-
ного работника, механизм образования – его эксплу-
атация. У неоклассиков источником прибыли являет-
ся предпринимательская деятельность, механизмом –
способность предпринимателей обеспечивать сниже-
ние издержек производства товара ниже той цены,
которая задается потребительской оценкой полезнос-
ти предельной единицы товара.

Примиряет эти позиции и сводит на нет суще-
ствующую сегодня в экономической теории трактов-
ку классов лишь одно современное направление эко-
номической теории – неравновесная экономическая

 3 „Ортодоксия … – неуклонное следование основам какого-либо учения, мировоззрения; в религии – правоверие, неук-
лонное следование традиционному учению церкви” [10, c. 430 – 431/. То есть ортодоксию можно понимать как приверженность
каким-либо отжившим канонам.

 4 Цитируется по: [3, c. 12 (подстрочная ссылка)].

В. К. Нусратуллин, И. В. Нусратуллин
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теория [6, c. 80 – 97]. В ней таких коллизий с образо-
ванием прибыли не существует по той причине, что
ее источником обосновывается интеллект человека и
человеческого общества, а механизмом образования
является разработка и внедрение достижений НТП,
благодаря чему осуществляется экономия ресурсов
в расчете на единицу производимого товара. Из этой
экономии создается дополнительное количество товара.
Тем самым возникает прибавочная стоимость в своей
первичной – материально-вещественной – форме.
Продажа этого дополнительного количества товара
обеспечивает превращение прибавочной стоимости из
материально-вещественной формы в стоимостную
(рис. 3, на котором выпуск дополнительного количе-
ства товаров в результате внедрения достижений НТП
в производство показан жирной стрелкой). Создате-
лями прибыли являются все те участники расширен-
ного воспроизводства, которые в первую очередь
интеллектуально соприкасаются с процессом разра-
ботки достижений научно-технического прогресса и
их внедрения в общественное производство. Это –
научно-техническая, управленческая, творческая
интеллигенция, функционирующее в реальном секто-
ре экономики предпринимательство, наемный персо-
нал, которые связаны между собой едиными целями,
задачами, интересами и результатами в системе
общественного воспроизводства.

Таким образом, мы, в приближении к определе-
нию В. И. Ленина, получили общественный класс, как
большую группу людей в обществе, отличающуюся
по своему месту „в исторически определенной сис-
теме общественного производства, по их отношению
… к средствам производства, по их роли в обществен-
ной организации труда” [4, c. 15]. И состав этого клас-
са в корне отличается от состава классов, выделен-
ных К. Марксом, как противоположные – класс ка-
питалистов и антагонистический ему класс наемных
работников.

В то время, как при ближайшем рассмотрении,
класс капиталистов, выделенный в марксистской по-
литэкономии, содержит в себе две разные большие
группы людей, роль и место которых в общественном
производстве полярно противоположны. Одна из них
представляет собой функционирующих капиталистов,
которые непосредственно участвуют в общественном
производстве своим нажитым производственным ка-
питалом и предпринимательской деятельностью. Соот-
ветственно, и львиную долю своего предприниматель-
ского дохода используют для развития собственного
производства. Ее действительно можно назвать классом
капиталистов или капиталистическим классом.

Другая группа людей представляет собой „отсут-
ствующих собственников” – абсентеистов, которые
не участвуют в общественном производстве ни сво-
им предпринимательским трудом, ни производствен-
ным капиталом. Свой капитал они используют в виде
портфельных инвестиций, как владельцы акций, для
обеспечения права вывода абсентеистских доходов из
реального сектора экономики.

Вопреки учению К. Маркса эти группы людей не
одно и то же, и противоречия между ними антагонис-
тические, поскольку абсентеисты всем своим отра-
ботанным финансово-экономическим инструмента-
рием фактически закабаляют функционирующих в
реальном секторе экономики капиталистов с целью
отъема у них их заработанного дохода в свою пользу
и вывода за пределы реального сектора экономики
либо для пополнения своих сокровищниц, либо в фи-
нансово-спекулятивный сектор экономики.

Третья группа людей – трудящиеся или, по
К. Марксу, наемные работники – также своей трудо-
вой деятельностью непосредственно участвуют в об-
щественном производстве и по своей роли и месту в
нем, целям и задачам деятельности представляют со-
бой солидарный с классом функционирующих капи-
талистов класс трудящихся.

Рис. 3. Образование прибыли в экономике
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И здесь вновь преодолевая ортодоксию марк-
систского учения, необходимо изменить методологию
разделения общества на классы. В соответствии с не-
равновесной трактовкой образования прибыли, объе-
диняющей едиными целями, задачами, интересами и
результатами научно-техническую, управленческую,
творческую интеллигенцию, функционирующее в
реальном секторе экономики предпринимательство и
наемный персонал, само собой напрашивается наи-
более верный методологический ход – это объедине-
ние указанных больших групп людей в единый класс,
назвав его по заветам великого социалиста-утописта
Анри Сен-Симона производительным классом
(рис. 4).

А кто же в соответствии с диалектической логи-
кой оказывается противоположным классом? Им ока-
зывается абсентеистский класс – класс отсутству-
ющих в общественном производстве собственников
или, как его обычно называют, олигархата. Это в
настоящее время самый могущественный в финансо-
вом отношении, но и самый вредоносный для обще-
ства и экономики класс, который, не участвуя в
общественном производстве, безвозвратно изымает
из него львиную долю доходов, отправляя ее в свои
сокровищницы и финансово-спекулятивный сектор
экономики, тем самым постоянно нагнетая предкри-
зисную обстановку нестабильности в экономике и
обществе [7, c. 65 – 87].

Таким образом, и в разделении капиталисти-
ческого общества на классы проявляется отжившая
ортодоксия марксистского учения. Впрочем, не
только марксистского, но и так называемого „мейн-
стрима” западной экономической теории, что дока-
зывает трактовка образования прибыли в рамках
этих теорий5.

К. Маркс совершил большую методологическую
ошибку, если не сказать больше, теоретически обо-

сновав союз абсентеистского класса и класса функ-
ционирующих в реальном производстве капиталис-
тов, спрятав абсентеистов – получателей незаработан-
ных доходов (ренты), за спиной предпринимателей-
капиталистов, которые, вкладывая лично нажитый
капитал, получают заработанный своим трудом пред-
принимательский доход. Он противопоставил друг
другу фактических союзников по труду – предприни-
мателей и рабочих, направив весь праведный гнев
последних по несправедливому распределению дохо-
дов в своего союзника, заслонив действительного
виновника – абсентеиста и, тем самым, сохранив и
поныне абсентеистскую формацию с абсентеистс-
ким способом производства в общецивилизационном
пространстве.

Здесь мы не ошиблись, переиначив название спо-
соба производства с „капиталистического” на „абсен-
теистский”, ибо в этом способе производства верхов-
ная власть в системе распределения имеет вовсе не
функционирующий в реальном секторе экономики
капиталист, а „отсутствующий”, не участвующий в нем
общественный субъект – абсентеист. В абсентеистс-
ком способе производства, вопреки заветам К. Марк-
са, определяющим звеном социально-экономических
отношений в обществе оказывается не общественное
производство, а общественное распределение, вернее,
система распределения в обществе, важнейшую роль
в которой уже играют не функционирующие в обще-
ственном производстве капиталисты, а не имеющие
никакого отношения к общественному производству
абсентеисты, перехватывая инициативу в системе рас-
пределительных отношений в свои руки.

Соответственно называть способ производства,
общественно-экономическую формацию именем клас-
са, который является главной фигурой в обществен-
ном производстве, логично, но методологически не-
верно относительно доминирующей роли этого клас-

 5 „… Современный мейнстрим экономической науки – это все те концепции, в которых экономическое поведение людей
трактуется с точки зрения оптимизации. К мейнстриму относятся все ветви неоклассической теории (в том числе и самая модная
из них – школа новых классиков), а также неокейнсианство и новый институционализм” [9].
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Рис. 4. Варианты классовой структуры общества в рамках:
А. Марксистского учения; Б. Неравновесной теории
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са в формировании и регулировании социально спра-
ведливых отношений в экономике и обществе. Здесь
официальное название формации не передает истин-
ное положение вещей, поскольку скрывает главного
социального субъекта, в интересах которого настрое-
на система распределения и, следовательно, вся сис-
тема формирования и регулирования социально-эко-
номических отношений в обществе. И здесь дело не
столько в стремлении исказить истину, сколько в не-
соответствии названия общественных классов и про-
слоек их роли и месту в системе общественного про-
изводства и социально-экономических отношений.

Обобщая, можно сказать, что капиталистичес-
кий способ производства и капиталистическая фор-
мация в трактовке марксистского учения – это уже не
капиталистические способ производства и формация,
а абсентеистские, которые насквозь пронизаны эко-
номической монополией в системе распределения.
Искать корень проблемы в традиционном русле
антагонизма классов в общественном производстве,
обращенном к революционному изменению ситуации
путем столкновения солидарных по целям и задачам
больших групп людей, будет означать, если не движе-
ние вспять, то, по крайней мере, движение по замкну-
тому кругу, которое не способно привести к оптималь-
ному решению проблемы формирования социально
справедливых экономических отношений в обществе.

Если говорить о прошедшем этапе существова-
ния в нашей стране социалистической формации, то
она представляла собой в общем случае монополию
административной власти, которая также в первую
очередь подчиняла своим интересам систему распре-
деления в обществе. Поэтому и ее название можно
переиначить, как предлагают некоторые авторы,
на госмонополистическую формацию с тем, чтобы
отличить ее реальную сущность от теоретической идил-
лии, предложенной марксистской политэкономией.

Таким образом, руководствуясь и корректируя
формационный подход в анализе исторического раз-
вития можно отметить, что перспектива развития че-
ловечества состоит в освобождении человечества от
всякой монополии – как экономической, так и адми-

нистративной властей – и эволюционном вхождении
в социально ориентированную формацию, пред-
ставляющей собой демократическое социально ори-
ентированное гражданское общество с социальной
рыночной экономикой (рис. 5). При этом доминиру-
ющая роль в оптимизации социально-экономических
отношений в обществе будет принадлежать надстрой-
ке общества, определяющей отношения в сфере рас-
пределения. И эта надстройка при своем функциони-
ровании должна выражать интересы ведущего – про-
изводительного – класса, который в современном
обществе составляет примерно 90 – 95% населения.

5. Контуры будущей формации
Сохранение марксистского видения классовой

структуры современного общества ведет к искус-
ственному противостоянию рабочего класса классу
функционирующих в реальном секторе экономики ка-
питалистов и не имеющему места в действительности
тесного союза последних с абсентеистской
категорией населения – финансовым олигархатом. В
то время как рабочий класс и класс функционирую-
щих капиталистов являются основными составляю-
щими личного фактора общественного производства,
призванные самой природой своей деятельности рука
об руку действовать вместе, совместно и солидарно.
Эти классы, только выстраивая общую линию своего
поведения в социально-экономической и обществен-
но-политической жизни, добиваются наибольших
успехов в созидательной деятельности во имя процве-
тания экономики и общества и повышения благосос-
тояния населения. В настоящее время такое положе-
ние становится обычным фактом в повседневной жиз-
ни экономики и общества, что подчеркивает явную
теоретическую и практическую несостоятельность
тезиса о революционном противостоянии рабочего
класса и класса капиталистов при разрешении соци-
ально-экономических проблем в обществе.

Возрождение мира в рамках новых, глобального
характера, гармоничных производственных отноше-
ний не должно стать продуктом междоусобной войны
между различными классами и прослойками общес-
тва, а должно стать результатом инициатив прогрес-
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формация 

Госмонополистическая 
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Рис. 5. Перспективы эволюционного развития человечества
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сивной мировой общественности по пересмотру роли
и значения различных классов и прослоек населения,
оснований классового позиционирования с учетом
места и роли классов и прослоек не столько в сфере
общественного производства, сколько в сферах рас-
пределения факторов производства и доходов, обме-
на и потребления произведенных благ.

Такой путь гармонизации производственных от-
ношений обеспечит формирование основного конту-
ра нового устройства мира в части:

1) классовой структуры общества, которая бу-
дет представлена главным образом в виде основного
господствующего общественного субъекта – произ-
водительного (среднего) класса, включающего науч-
но-техническую, творческую, управленческую интел-
лигенцию, предпринимательство и трудящихся. В со-
ответствии с канонами диалектического материализ-
ма в анализе производственных отношений антаго-
нистом производительному классу при сохранении
монопольной власти в системе распределения будет
выступать абсентеистский класс. При упразднении
указанной монополии он будет занимать соподчинен-
ное положение по отношению к господствующему про-
изводительному классу;

2) организационного „костяка” производитель-
ных сил – в виде транснациональных компаний (ТНК),
как наиболее упорядоченных форм организации со-
временных планетарного характера производительных
сил;

3) социально-экономических (производствен-
ных) отношений – в форме тесных союзнических от-
ношений между научно-технической, творческой и
управленческой интеллигенцией, предприниматель-
ством и наемным персоналом в реальном секторе эко-
номики при соподчиненном положении абсентеистс-
кого класса в лице обладателей финансово-олигар-
хического капитала и работников обслуживающей
реальное производство финансовой инфраструктуры;

4) главной функции надстройки в отношении
социально-экономического обустройства экономики
и общества – в виде жесткой антимонопольной поли-
тики по ограничению тенденций концентрации власти,
доходов и благ в руках отдельных групп населения в
рамках выстраиваемого демократического правово-
го государства с гражданским социально-ориентиро-
ванным обществом и социальной рыночной экономи-
кой;

5) организационно-экономического устройства
экономики – в виде вертикально-интегрированных
корпоративных структур с включением в них и гори-
зонтальных структур малого и среднего бизнеса на
принципах кооперации и интеграции. Кооперативные
структуры, оставаясь организациями, работающими
на бесприбыльной основе, будут обеспечиваться воз-
можностями возмещения собственных производст-
венных издержек, включающих в себя и затраты на

оплату труда. Сеть горизонтально и вертикально инте-
грированных структур фактически будет передавать
функции формирования, распределения и использо-
вания прибыли главной организации корпорации при
ограничении прав собственников относительно инте-
ресов корпоративного развития;

6) совершенствования системы общественного
и личного потребления – в форме общественных ти-
пов формирования спроса, их удовлетворения по тех-
нологиям производства так называемых обществен-
ных товаров на корпоративно-плановой основе их про-
изводства.

Подытоживая в общих чертах сущность и струк-
туру социально ориентированной формации, можно
определить некоторые параметры перехода к ней сле-
дующим образом:

1. Главным предметом трансформации должна
явиться сфера распределения, как доминирующая фаза
общественного воспроизводства, определяющая ха-
рактер социально-экономических отношений – соци-
ально справедливый или эксплуататорский.

2. Способ преобразования сферы распределения
– ее диверсификация, демонополизация с упраздне-
нием монополизма в абсентеистской системе распре-
деления и присвоения доходов.

3. Трансформация классовой структуры – воз-
вышение роли производительного класса в обществе
и системе государственной власти с преодолением до-
минирующей роли абсентеистского класса.

4. Преобразование идеологии – в социально ори-
ентированную.

5. Состав и организация производительных сил
– развитие ТНК и других вертикально и горизонталь-
но интегрированных корпораций.

6. Решение проблемы занятости в условиях
автоматизации производства расширением четвертич-
ной сферы занятости.

7. Обеспечение доходов населения – создание
широкой альтернативы получению доходов от труда и
собственности, развитие системы социальной защи-
ты населения.

8. Решение общецивилизационных проблем (про-
довольственной, экологической, демографической и
т. п.) – внедрение технологий производства обществен-
ных товаров по аналогии с решением проблемы обо-
роноспособности.

В рамках очерченных путей становления новых
производственных отношений на уровне общества и
мирового сообщества пути их революционного пере-
устройства будут лишены теоретических и общемето-
дологических оснований. Преобразовательные про-
цессы по совершенствованию производственных от-
ношений будут проводиться эволюционно в первую
очередь с опорой на интеллект общества и мирового
сообщества, а не на взаимную ненависть и ослепляю-
щую ярость противоборствующих группировок насе-
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ления и классов, которые теоретикам не надобно воз-
буждать.

Эволюционность преобразований вовсе не гово-
рит об их замедленном характере. Наоборот, в рамках
общей экспоненциального характера тенденции совре-
менного роста и развития производительных сил и
производственные отношения, соответствуя темпам
изменения первых, приобретут в своем совершенство-
вании тот же экспоненциальный характер, поскольку
будут опираться на постоянно совершенствующийся
общественный интеллект, который, как известно, имеет
нацеленность на устранение любых рисков, возника-
ющих перед человечеством, наиболее эффективным
способом.

Заключение. Таким образом, капитализм как
формация не закончен. Капиталистическая система
хозяйствования со своим главным инструментом ры-
ночного распределения старается преодолеть свои
недостатки, обеспечить наиболее полное удовлетво-
рение потребностей людей в планетарном масштабе и
плавно перейти в следующую – социально ориенти-
рованную формацию, в условиях которой уже живут
ее первопроходцы – скандинавские страны. Однако
преимущественному большинству стран в этом отно-
шении мешают узкокорыстные цели абсентеистской
элиты мирового сообщества, которые видят в осталь-
ной части мирового населения своего главного кон-
курента в использовании всех мировых ресурсов и
благ. Ее жадность и аппетиты неимоверны и представ-
ляют собой реальную психическую болезнь, массо-
вую шизофрению мировой финансово-олигархичес-
кой элиты. В этом и состоит первопричина регулярно
повторяющихся экономических кризисов, которая
разъедает всеми человеческими и нечеловеческими
пороками глобальную систему распределения дохо-
дов и благ.

К сожалению, в настоящее время все более
и более поднимается и нарастает вопрос перевода в
категорию неэффективных ресурсов и собственно
человеческого потенциала как, якобы, излишнего в
общественном производстве материала. Поэтому не
сходит с повестки дня и вопрос террористических и
контртеррористических операций, направленных на
уничтожение людей, вплоть до развертывания третьей
мировой войны, которая уже давно началась бы, если
бы элита мирового сообщества придумала способ
сохранения лишь собственных жизней и собственных
комфортных условий существования. Однако реше-
ние этого вопроса с помощью войны остается про-
блематичным. Поэтому апробируются другие техно-
логии сдерживания роста и даже сокращения числен-
ности широких слоев населения, начиная с широкого
внедрения противоестественных половых отношений
между людьми, ювенальной юстиции и заканчивая
реальной разработкой и внедрением технологий чи-
пизации людей, что позволило бы в соответствии с

больным воображением сильных мира сего, регули-
ровать и численность людей, оставляя их лишь в том
количестве, которого хватило бы на обслуживание
собственного „Эдема”.

Методологическое обоснование контуров ново-
го общества и путей перехода к нему позволит осоз-
нанию всеми членами общества и особенно произво-
дительного класса своего места в нынешнем и буду-
щем обществе и как личности, и как класса. Это бу-
дет началом тесной консолидации общества, нацелен-
ной на практическую реализацию проблемы эволю-
ционного перехода экономики и общества в новое
состояние социально-экономических отношений по
наиболее кратчайшему пути и с наименьшими затра-
тами усилий и средств, поскольку принадлежность к
массовому классу (90 – 95% населения) будет спо-
собствовать солидарному решению стоящих проблем
и достижению поставленных целей. И тем самым бу-
дет обеспечено объединенное монолитное противосто-
яние узкокорыстным целям финансовой олигархии
по осуществлению их гибельных для человечества
планов.

Тем не менее, элементарные организационно-
политические вопросы обеспечения доминирования
интересов производительного класса в обществе, в
структурах власти не могут сойти с повестки дня
вплоть до самого момента реализации конституцион-
но-демократического государственного устройства со
всеми атрибутами гражданского социально ориенти-
рованного общества с социальной рыночной эконо-
микой. Здесь к месту напомнить, что „вопрос о влас-
ти – первый для общественных наук, наук историчес-
кого цикла в целом. Он суть продолжение политики
другими средствами, форма явного представительства
в политике, как бы от этого ни открещивались” [5,
c. 86].

Осознание таких перспектив должно подвигнуть
и нас – представителей общественных и гуманитар-
ных наук – к более активной разработке проблем фор-
мирования и более четких очертаний будущего соци-
ально ориентированного общества и максимально без-
болезненных путей перехода к нему.

Литература
1. Губанов С. С. Неоиндустриальный консенсус

России и его системные основы [Электронный ре-
сурс] / С. С. Губанов. – Режим доступа : http://
www.economist.com.ru/Materials Neoindustrial%20
Russia%202011.pdf (дата обращения: 5.02.2013). – 40 с.
2. Жуковский В. Российская экономика становится
всё более спекулятивной [Электронный ресурс] // Фо-
рум.мск.ру: Открытая электронная газета. – Режим до-
ступа : http://forum-msk.org/material/news/9635811.html
(дата обращения: 10.11.2012). 3. Кейнс Дж. М. Об-
щая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс.
– М. : Гелиос АРВ, 1999. – 352 с. 4. Ленин В. И.

В. К. Нусратуллин, И. В. Нусратуллин

http://www.economist.com.ru/Materials
http://forum-msk.org/material/news/9635811.html


39
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

Полное собрание сочинений : в 55 т. / В. И. Ленин. –
5-е изд. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1965 – 1975. –
Т. 39. – 1970. – 615 с. 5. Любинин А. Две политэко-
номии: социально-экономического развития и процес-
сов хозяйствования (объективная обусловленность
разных методологических подходов и несводимость
теоретических результатов) А. Любинин // Росс. эко-
ном. журнал. – 2012. – № 1. – С. 86 – 116. 6. Нусра-
туллин В. К. Неравновесная экономика : монография.
– 2-е изд., допол. – М. : Компания Спутник+, 2006. –
482 с. (Электронная версия представлена на сайте:
www.nvk-ufa.narod.ru). 7. Нусратуллин В. К. Тео-
ретический анализ проблем устойчивого развития со-
временной экономики / В. К. Нусратуллин, И. В. Ну-
сратуллин. – Уфа : АН РБ, Гилем, 2012. – 168 с.
8. Политическая экономия: Учебник для вузов /
В. А. Медведев, Л. И. Абалкин, О. И. Ожерельев и
др. – М. : Политиздат, 1988. – 735 с. 9. Розмаин-
ский Я. О методологических основаниях мейнстри-
ма и гетеродоксии в экономической теории [Элек-
тронный ресурс] / Я. Розмаинский // Экономический
портал: Федеральный общеобразовательный портал. –
Режим доступа : http://institutiones.com/general/1073-
o-metodoligicheskih-osnovaniyah-mejnstrima-i-
geterodoksii-v-ekonomicheskoy-teorii.html (дата обра-
щения: 14.11.2012). 10. Современный словарь ино-
странных слов. – СПб. : „Дуэт”, 1994. – 752 с.
11. США готовили гражданскую войну в Сирии за-
долго до ее начала [Электронный ресурс] // Военное
обозрение : Электронный сайт. – Режим доступа :
http://topwar.ru/23563-ssha-gotovili-grazhdanskuyu-
voynu-v-sirii-zadolgo-do-ee-nachala.html (дата обраще-
ния: 29.01.2013). 12. Философский словарь / под ред.
И. Т. Фролова. – 5-е изд. – М. : Политиздат, 1987. –
590 с. 13. Формационный и цивилизационный под-
ход к истории [Электронный ресурс] // Protown.ru:
Федеральный портал. – Режим доступа : http://
www.protown.ru/information/hide/5826.html (дата
обращения: 28.10.2012).

Нусратуллін В. К., Нусратуллін І. В. Теорети-
ко-методологічні аспекти соціально орієнтованого
розвитку

Для обґрунтування шляхів подальшого загаль-
ноцивілізаційного розвитку російського та українсько-
го суспільств автор використовує формаційний підхід,
удосконалюючи його введенням аналітичного прийо-
му формаційного галуження, що дозволило виявити і
спрогнозувати иежи майбутнього країн світової циві-
лізації, зокрема Росії й України, у вигляді соціально
орієнтованої формації, яка повинна собою представ-
ляти державу конституційної демократії з соціально ор-
ієнтованим цивільним суспільством і соціальною рин-
ковою економікою. Для переходу до цієї формації по-
трібне переформатування класової структури су-
спільства, з виділенням у якості головного суб’єкту

безпосередньої влади в країні продуктивного класу,
який складає в сучасному суспільстві 90 – 95% чи-
сельності населення.

Ключові слова: суспільно-економічна формація,
продуктивні сили, виробничі відносини, продуктив-
ний клас, соціально орієнтоване суспільство, соціальна
ринкова економіка.

Нусратуллин В. К., Нусратуллин И. В. Теоре-
тико-методологические аспекты социально ори-
ентированного развития

Для обоснования путей дальнейшего общециви-
лизационного развития российского и украинского
обществ автор использует формационный подход,
совершенствуя его введением аналитического приема
формационного ветвления, что позволило выявить и
спрогнозировать контуры будущего стран мировой
цивилизации, в том числе России и Украины, в
виде социально ориентированной формации, которая
должна собой представлять государство конституци-
онной демократии с социально ориентированным граж-
данским обществом и социальной рыночной эконо-
микой. Для перехода к этой формации требуется пере-
форматирование классовой структуры общества, с
выделением в качестве главного субъекта непосред-
ственной власти в стране производительного класса,
который составляет в современном обществе 90 –
95% численности населения.

Ключевые слова: общественно-экономическая
формация, производительные силы, производствен-
ные отношения, производительный класс, социально
ориентированное общество, социальная рыночная эко-
номика.

Nusratullin V. K., Nusratullin I. V. Theoretical
Aspects of People-centered Development

In order to justify the ways of further development
of civilizational Russian and Ukrainian companies, the
author uses the formational approach, improving its
introduction of analytical techniques formational-tion
branch, which allowed to identify and predict the shape
of the future of world civilization, including Russia and
Ukraine, a socially oriented formation, which should
represent a state constitutional democracy with a social
orientation of the civil society and the social market
economy. To go to this formation requires reformatting
the class structure of society, highlighting as the main
subject of the direct authority in the country of
manufacturer-tion class, which is in the modern society,
90 – 95% of the population.

Key words: socio-economic formation of the
productive forces, relations of production, the productive
class, socially oriented society, the social market economy
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Постановка проблеми.  В Україні, як і в усьо-
му світі, корупцію віднесено до головних політичних,
економічних і соціальних проблем. Вона визнана
одним із найзагрозливіших явищ сучасності, що здат-
не мотивувати позанормативну діяльність органів дер-
жавного управління, гальмувати економічний розви-
ток, нести загрозу багатьом елементам конституцій-
ного та суспільного ладу, а також національній без-
пеці держави. Корупція підриває засади демократич-
ного устрою, довіру до влади, порушує принципи
верховенства права, справедливості й рівності перед
законом, відповідальності за вчинене діяння, чесної кон-
куренції, призводить до зростання тіньової економіки
та падіння авторитету держави в міжнародному спів-
товаристві. За умови відсутності системної протидії
корупції з боку держави та суспільства вона здатна до
поширення та вкорінення в суспільних відносинах і в
державній системі  загалом [26, с. 150].

На сьогодні в Україні зафіксовано надзвичайно
високий рівень корупції, визнаний не тільки вітчизня-
ними і зарубіжними аналітиками, експертами, громад-
ськими та міжнародними організаціями, але й навіть
вітчизняними представниками вищих органів законо-
давчої та виконавчої влади. Про це свідчать результати
дослідження міжнародної антикорупційної організації
„Transparency International”, проведеного у 2012 р., де
за рівнем корупції у світі Україна  займає 144 місце  з
176 досліджених держав. Для оцінки рейтингу України
Transparency International використала вісім досліджень.
Однаковий з Україною індекс, 26, отримали ще п’ять
держав: Сирія, Республіка Конго, Центрально-Афри-
канська республіка, Камерун та Бангладеш. У рейтин-
гу 2011 року Україна посідала 152 позицію зі 183 до-
сліджених країн, проте це не свідчить про покращення
результату, оскільки минулорічний індекс України був
вищим – 27 балів (що свідчить про впевнений рух країни
у зворотному напрямку). Тому ефективність методів
боротьби з корупцією в процесі соціальної стабілізації
та інституційного становлення Української держави на-
буває особливого значення, актуалізує потребу глибо-
кого та комплексного їх дослідження.

Актуальність дослідження. Таким чином,

одним із найактуальніших питань сучасного розвитку
України залишається нагальна необхідність посилен-
ня боротьби з корупцією та віднесення її до невід’ємної
складової  загальної  і всеохоплюючої внутрішньої
політики держави. В цьому контексті першочерговим
завданням є розробка та наукове обґрунтування ме-
ханізмів протидії корупції, невідкладне вивчення світо-
вого досвіду боротьби з корупцією, на предмет мож-
ливості застосування позитивних практик у цій сфері
до українських реалій, а відтак вдосконалення дер-
жавної антикорупційної політики.

Під антикорупційною політикою, зазвичай, розу-
міють розробку та здійснення послідовних дій держа-
ви (та суспільства) щодо профілактики та зменшення
негативного впливу корупції, а також щодо усунення
причин і умов, що сприяють її виникненню [26, с. 150].

Аналіз останніх публікацій. Питання проблем
та перспектив антикорупційної політики держави до-
сліджують багато вітчизняних і зарубіжних вчених, як
от: О. Маркєєва, О. Радіца, А. Брунетті, Б. Ведер,
Д. Гольм, А. Дарешвар, М. Дайламі, Р. Клітгаард,
В. Томас та ін. Проте потрібно зазначити, що питанню
можливості імплементації у відчизняну економічну
систему, ефективних (як засвідчує міжнародний
досвід) антикорупційних практик приділяється недо-
статня увага [26, с. 150].

Метою статті є окреслення перспективних на-
прямків протидії поширення корупції та мінімізації її
проявів в контексті посилення державної антикоруп-
ційної політики.

Виклад основного матеріалу. За своїм змістом
корупція не обов’язково прив’язана до окремого полі-
тичного режиму. Вона може траплятися у репресив-
них або демократичних режимах, в політичних систе-
мах, що їх очолюють і аристократична еліта, і народна
влада, за поліархій (багатовладдя), відкритих для чис-
ленних організованих груп інтересів, або в корпора-
тивних системах, що забезпечують доступ до вироб-
лення та реалізації політики тільки для певних, так зва-
них функціональних груп. Корупція присутня, у будь-
якій політичній системі, в якій укладаються відповідні
угоди.

Ю. П. Івашук

 1 „Починаючи з 2012 р. бали ІСК (згідно з новою методології) знаходяться у шкалі від 0 до 100 (= найнижчий рівень
сприйняття корупції). Згідно з попередньою методологією (що діяла до 2011 р. включно) країни ранжувалися по шкалі від до 0
(„надзвичайно корумповані”) до 10 („дуже чисті”).
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Майже всі аналітичні праці, в межах яких було
зроблено спроби визначити складний та багатогранний
феномен корупції [12, с. 6; 19, с. 38], вказують на те,
що не існує єдиного, універсального її визначення. На-
ведемо лише декілька з них: це зловживання держав-
ною владою в особистих інтересах; це дії, що відхиля-
ються від норм поведінки державного службовця під
впливом особистих інтересів; це спосіб подолання
наслідків неефективного втручання держави у діяльність
на ринку вільних економічних агентів [24, с. 67].

Але всі вони, на нашу думку,  не є достатньо
вичерпними та коректними, більш влучним є визна-
чення корупції не як окремого явища, а дослідження
корупційних взаємовідносин як поведінки індивіда,
основною метою якого є максимізація корисності шля-
хом отримання невиробничого доходу за рахунок ви-
користання ресурсів, які не належать цьому індивіду,
але перебувають у його розпорядженні [28, с. 318].

Маємо вказати на той факт, що антикорупційні
заходи в зарубіжних країнах у переважній більшості
схожі між собою. Це пояснюється й процесами інте-
грації законодавства, узгодженням та координацією
заходів протидії правопорушенням з ознаками корупції,
й обміном досвіду запровадження антикорупційних
заходів. Більшою мірою це стосується країн-членів
Євросоюзу (проте заходи кожної з країн мають свої
особливості).

Вивчення антикорупційного законодавства зару-
біжних країн є актуальне з огляду на проголошення
подальшого курсу розвитку України в напрямі євро-
пейської інтеграції. Розглянутий зарубіжний досвід [31,
с. 225] дає підстави стверджувати, що для формуван-
ня успішної антикорупційної політики в системі дер-
жавного управління (рис. 1) існує потреба виокреми-
ти такі основні елементи:

Перший елемент – це підвищення підзвітності з
боку політичного керівництва. Під політичною під-
звітністю розуміють обмеження, що запроваджують-
ся для посадових осіб організаціями і установами, які
мають право вживати санкції стосовно них, що дає
змогу відстежувати дії, рішення і особисті інтереси
посадових осіб. Прозорість на основі жорсткого су-
спільного контролю є одним з найефективніших  за-
собів нагляду за посадовими особами.

Другий елемент – укріплення інституціональних
обмежень, тобто розмежування владних повноважень
і створення перехресних обов’язків з нагляду між дер-
жавними установами на основі неупередженого й не-
залежного суду.

Третій елемент – розвиток громадянського су-
спільства з встановленням тісного діалогу між дер-
жавою і суспільством. Без залучення громадськості
не можна приборкати корупцію, оскільки на нижчих

рівнях управління корупція мало чуттєва до владних
імпульсів, які йдуть згори. Тому, реалізуючи програ-
му боротьби з корупцією, влада має активно залучати
до цього широкі суспільні верстви, а також засоби
масової інформації.

Четвертий елемент – відкритість ЗМІ. Вільні ЗМІ
роблять важливий внесок у боротьбу з корупцією,
розкриваючи і піддаючи розголосу посадові зловжи-
вання і висвітлюючи антикорупційну програму.

П’ятий елемент – конкурентний приватний сек-
тор. Створення конкурентного приватного сектору слу-
гуватиме фундаментом для створення несировинного
сектору економіки, даючи змогу динамічніше розви-
ватися малому та середньому бізнесу  без ризику бути
„задавленими” великими корпораціями і корупційни-
ми перепонами.

Спеціальні заходи стосовно боротьби з корупцією
мають розроблятися індивідуально для різних під-
розділів, сфер діяльності, котрі вважаються найбільш
уразливими. Тобто спеціальні заходи мають вживати-
ся не окремо, а в сполученні з загальними заходами
або як доповнення до них. Таким чином, одні реко-
мендації придатні для кількох цільових галузей, а інші
(надто спеціалізовані) можуть бути застосовані лише
в обмежених галузях.

У зв’язку з цим, цілком очевидно, що для успіш-
ного проведення антикорупційної політики державі та-
кож необхідна „приладова панель”, яка давала б пра-
вильні орієнтири у здійсненні політики мінімізації ко-
рупції.

Тому актуальним питанням є розробка дієвої та
ефективної офіційної методика здійснення постійного
моніторингу корупційних явищ, яка повинна дати мож-
ливість визначати рівень корупції в країні загалом або
в окремо взятому її секторі. Під час розробки методи-
ки оцінки важливо застосовувати системний підхід до
виявлення передумов і чинників, структурної побудо-
ви, цільової функції і сутнісних характеристик корупції.
Отримати об’єктивну, максимально наближену до
дійсності інформацію про ступінь поширеності корупції
в органах влади можливо лише за умов поєднання
всіх доступних методів її збору та коректного, теоре-
тично обґрунтованого тлумачення отриманих резуль-
татів. Лише зважене використання різних методів мо-
ніторингу корупції є ефективним та дієвим засобом
діагностування корупції, а наявність достовірної, де-
тальної та своєчасної інформації про корупцію дасть
змогу вжити ефективні запобіжні заходи, проаналізу-
вати її соціально-економічні наслідки та зменшити її
згубний вплив.

Загалом робота методологічного характеру щодо
формування антикорупційно політики, має в  обов’яз-
ковому порядку враховувати міжнародний досвід
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щодо ефективності тих чи інших програм, спрямова-
них на мінімізацію корупції (табл. 1)

Серед успішних антикорупційних програм, що
мали успіх, в контексті міжнародного досвіду варто
виділити створення так званих „Антикорупційних
агенств”. Низка досліджень [4; 11; 12] доводить, що
антикорупційні агентства мали успіх в Чилі, Гонконгу,
Новому Південному Уейлсі, Австралії, Сінгапурі та
інших країнах.

Президент України В. Янукович, з часу свого
обрання, відразу заявив про намір рішуче боротись з
корупцією. Підтвердження цього було створення від-
повідним указом № 890/2011 від 1 вересня 2011 р.

Національного антикорупційного комітету. Проте, як
відзначає низка аналітиків [27, с. 2], на сьогоднішній
день  Національний антикорупційний комітет, котрий
діє лише як дорадчий орган при Президентові Украї-
ни, не має нічого спільного  із жодною функціоную-
чою антикорупційною організацією. Наголошується,
що йому бракує прозорості, зв’язного визначення
завдань, підзвітності та чітко встановлених, скоорди-
нованих і розмежованих з відповідними органами
повноважень законного примусу.

Проте очевидно, що жодна стратегія реформу-
вання не є досконалою, у процесі впровадження ре-
форм зазвичай виникають певні проблеми (коли до-

Ю. П. Івашук

Рис. 1. Модель системної концепції запобігання корупції
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даткова діагностика привертає увагу до нових обста-
вин), – і тоді виникає об’єктивна потреба у пере-
осмисленні, а іноді, – у зміні концептуального підхо-
ду, щодо функцій та інструментарію їх досягнення
відповідними інституціями.

Тому в контексті поставки завдання є доцільним
розглянути міжнародний досвід  створення ефектиних
антикорупційних бюро (агентств), які відповідно ви-
правдали покладені на них сподівання щодо прова-

дження роботи з викорінення та / або мінімізації ко-
рупції в суспільному секторі економіки [26, с. 3].

Ми  розглянемо  три  різні форми  антикорупцій-
них організацій, використовуючи класифікацію, нада-
ну Світовим банком у 2004 році. Перша – це універ-
сальна / слідча модель, коли агентство в першу чергу
зосереджується на слідстві та обвинуваченні. Така
організація зазвичай звітує безпосередньо  виконавчій
гілці  влади. Друга модель – парламентська, за якою

Ю. П. Івашук

Таблиця 1*
Емпіричні дані по відібраним антикорупційним програмам

*Складено на основі: Huther J., Shah A. Anti-Corruption Policies and Program / J. Huther, A. Shah. – The World Bank, WPS №2501,
2000. – p.7; Якість економічного зростання: Пер з англ. / В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар та ін.; Наук. ред. пер. О. Кілієвич. –
К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 350 с.

Програма Емпіричні дані 

Антикорупційні агентства 

Антикорупційні агентства мали успіх в Чилі, Гонконгу, Новому 
Південному Уейлсі, Австралії та Сінгапурі (Д. Аллан; Д. Кларк; 
Д. Гольм; Р. Клітгаард; Ф. Сегал; Світовий Банк). Проте, 
Д. Кауфманн у своєму дослідженні дійшов висновку, що 
здебільшого „чиновники країн, що розвиваються, не розглядають 
цей приклад, як ефективний антикорупційний інструмент для 
країн з ендемічною корупцією”. 

Вивчення точки зору 
суспільства 

Вивчення точки зору суспільства слугує корисним інструментом 
для чіткого розуміння сприйняття розмаху тих чи інших явищ 
(зокрема корупції). Міжнародні дослідження, такі як ті, що були 
проведені Transparency International, виділяють країни, де 
корупція вважається ендемічним  явищем . 

Збільшення заробітних плат для 
службовців державного  сектору 

В. Рійкегем та Б. Ведер не вбачають короткостроковий вплив 
(оскільки дохід від хабарів буде більший за загальний дохід). 
Т. Гургур та А. Шах вбачають хоч і незначний, але негативний 
вплив. Досвід такої програми в Пакистані для сектору лісництва 
став тому підтвердженням. В корумпованих суспільствах дер-
жавні посади часто купуються за рахунок позик, отриманих від 
сім’ї чи друзів. Тому підвищення заробітної плати для 
службовців державного сектору тягне за собою лише підвищення 
вартості такої „покупки” та подальші зусилля корумпованого 
характеру, спрямовані на виплату вказаної позики. Д. Трейсман 
та А. Свомі та ін. не вбачають жодного зв’язку..  

Скорочення розміру 
державного сектору 

В. Танзі та Г. Давооді, Д. Ла Поламбара, Р. Ла Порта та ін. 
вважають, що зменшення розміру державного сектору 
призводить до скорочення обсягів корупції.  

Незалежність ЗМІ 

Згідно з дослідженням А. Брунетті та Б. Ведер, свобода преси 
негативно корелює  із рівнем корупції. Проте у праці Р. Рейника 
та Я. Свенсона наводиться такий „чистий експеримент” у сфері 
шкільної реформи в Уганді. Було з ’ясовано, що кошти 
федеральних бюджетів розкрадалися на локальному рівні, поки 
газети не повідомили батьків про їх право на доступ до 
бюджетних ресурсів (корупція суттєво знизилась, особливо у 
регіонах, де продавалась найбільша кількість газет). 

Незалежність судів 
А. Адес та Р. Ді Телла, Р. Гоель та М. Нельсон та Т. Гургур та 
А. Шах, аргументовано доводять, що  незалежність судів 
скорочує рівень корупції. 

Участь громадськості 
Участь громадськості призводить до скорочення корупції, як вже 
було підтверджено Д.Кауфманном та Д.Саш та Т.Гургур та 
А.Шах. 

Децентралізація 
Д. Хезер та А. Шах, Т. Гургур та А. Шах та Р. Фісман та Р. Гатті 
вважають, що існує негативний взаємозв’язок між 
децентралізацією та корупцією. 
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організація звітує ряду парламентських комітетів і діє
з позиції попередження корупції. Третій варіант – це
мультиорганізаційна модель, коли обов’язки бороть-
би  з корупцією розділені між кількома партнерськи-
ми організаціями.

Універсальна / слідча  модель  вперше  була  за-
стосована  у  Сінгапурі  й  Гонконзі.  Незалежна ко-
місія по боротьбі з корупцією Гонконгу (НКБК) та
Сінгапурський комітет розслідування фактів корупції
відрізняються в основному в питаннях масштабу  і
бюджету – перша утримує більше тисячі працівників
із повною  зайнятістю, а  в останнього  їх менше  сотні.
Ця модель,  в першу чергу,  полягає  у  засобі  стри-
мування  шляхом  поєднання  широких  прав  поліції  і
суворого покарання, такого як тривале ув’язнення
та величезні штрафи. За результатами розслідувань
організації, створеної за такою моделлю, мають право
вживати дуже суворих заходів, наприклад, надавати
дозвіл  на  конфіскацію  майна  та анулювати паспорти
тих, хто всього лише знаходиться під слідством і кому
ще офіційно не висунули обвинувачення. Хоча такий
підхід є дуже ефективним, його не доцільно застосу-
вувати в Україні. Занадто багато влади сконцентрова-
но в руках виконавчої гілки, і широта повноважень
такого  агентства  була  б нестерпною  для  української
громадськості, не говорячи вже про громадські  орга-
нізації чи міжнародні об’єднання. Формування гро-
мадської довіри – основа успіху антикорупційного
агентства, і такий „безжальний” підхід не був би прак-
тичним і дуже вже нагадував би повернення у радянські
часи.

Мультиорганізаційна  модель – типова для Спо-
лучених  Штатів, де обов’язки боротьби з корупцією
розділені між Управлінням державної етики США і
Міністерством юстиції. Перше відповідає за інформу-
вання держслужбовців і урядовців про можливі по-
рушення етики, а друге займається обвинуваченням,
якщо чиновники не дотримуються попереджень.
Чіткий розподіл повноважень та контролю системи
з’явився  в результаті кількох унікальних подій в  історії
Америки, і спроби повторити його в таких різних
країнах, як Індія, Аргентина чи Уганда, не увінчалися
успіхом. Просто немає достатньо часу для того, щоб
ця система розвинулася органічно.

Парламентська модель, має відношення до орга-
нізацій, які, в першу чергу, знаходяться під контролем
одного чи більше парламентських комітетів. Оскільки
вони не належать до виконавчої гілки влади, тож, за-
звичай, використовують підхід попередження корупції.
Первинне парламентарне антикорупційне агентство,
Незалежну комісію по боротьбі з корупцією Нового
Південного Уельсу, Австралія (НКБК), було створено
за шаблоном Гонконгської „тезки”, проте керувалася

вона іншим принципом: саме запобігання корупції, а
не її покарання, є найкращим рішенням. Більше того,
регулярно інформуючи громадськість про проведену
роботу, друкуючи звіти про свою діяльність, строго
притримуючись поставлених цілей, НКБК Нового
Південного Уельсу поступово отримав велику при-
хильність громадськості – процес, який необхідно
пройти будь-якому новому антикорупційному органу
в Україні, оскільки рівень довіри суспільства до дер-
жавних структур наразі досить низький.

На нашу думку, парламентська модель – най-
кращий приклад для наслідування в Україні. Фактич-
но, Україна не стане першою пострадянською краї-
ною, хто застосовуватиме парламентську модель
антикорупційного агентства, оскільки в Латвії ще з
2002 року функціонує Бюро по запобіганню і боротьбі
з корупцією (БЗБК). Хоча технічно БЗБК звітує
прем’єр-міністру, модель діяльності бюро більше
схожа на НКБК Нового Південного Уельсу, ніж на її
гонконгський аналог. Корупція вищих ешелонів вла-
ди наштовхнула БЗБК на думку, що інформування має
стати основним компонентом їх роботи, і тільки в
2009 році вони провели 47 семінарів, із яких 77%
стосувалися чиновників загальнодержавного та місце-
вого рівня. Бюро так регулярно доповідає парламенту
про свою діяльність і публікує таку велику кількість
інформації, що у звіті про систему національної інте-
грації Transparency International від 2011 року його
назвали „найбільш прозорим правоохоронним орга-
ном Латвії і однією з найбільш відкритих громадсь-
ких організацій у державі загалом” [26, с. 3]. На-
останок, БЗБК ввело внутрішні норми стосовно за-
хисту осіб, що проводять службові розслідування,
якщо законодавство не спрацьовує.

Компонація з двох останніх підходів, слугувати-
ме ідеальною моделлю для будь-якої потенційної  дер-
жавної антикорупційної організації в Україні, оскільки
органи, що належать до виконавчої гілки, так чи
інакше зосереджують владу в руках президента або
прем’єр-міністра, навіть якщо припустити, що вони  її
ніколи не використовуватимуть для політичних ре-
пресій.

Окрім того, що орган має прямо підпорядко-
вуватися Верховній Раді, його пріоритетом повинно
стати інформування громадян і чиновників. Підтриму-
ючи зв’язок із громадськістю, така організація зможе
відійти від попередніх провальних антикорупційних
спроб минулих урядів. Це буде сигналом того, що
вперше питання боротьби з корупцією сприймають
всерйоз, і що це не „плацебо” для заспокоєння між-
народного тиску.

Окрім того, інформування може бути лише
однією з функцій агентства. Врешті-решт, якщо навіть
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найкращі запобіжні заходи не подіють, тоді органі-
зація має стати сильною слідчою інстанцією. Для
цього потрібно, щоб нове законодавство України
чіткіше роз’яснило закон по боротьбі з корупцією і
обмежило права Верховної Ради і президентського
апарату на урізання та цензуру діяльності органу. Фак-
тично, не  складно припустити, що будь-яке антико-
рупційне агентство у своїй діяльності буде протисто-
яти іншим урядовим організаціям у державі з рівнем
корупції,  як  в Україні. За період існування латвійсь-
кого БЗБК конфлікти між прем’єр-міністром і бюро
відбувалися дуже часто. Хоча це і перешкоджало
роботі організації, проте слугувало хорошим знаком
для подальшої ефективної діяльності, і подібна си-
туація в Україні буде дуже корисною для поточного
стану речей.

Україні потрібні державні антикорупційні органі-
зації, що самі по собі є  прозорими, відкритими  і відпо-
відальними. Такий орган має звітувати перед людьми
і перед  їх представниками у Верховній Раді, а не лише
перед виконавчою  гілкою влади. Агентство має ви-
ступати  повчальним  прикладом  для  урядовців,  окрім
активного інформування їх про найкращі стандарти і
практики. Просто слідчої і обвинувачувальної діяль-
ності недостатньо для  того, щоб  у повній мірі проти-
стояти корупції в Україні. І на останок, організація
повинна мати  право належного втілення антикоруп-
ційного  закону.

За роки незалежності України ухвалено чимало
нормативних актів антикорупційного спрямування.
Загальна їх кількість нараховує понад 100 законів
України, указів і розпоряджень Президента України,
постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів,
галузевих нормативних актів. Однак усі вони прий-
малися в різний час, різними органами, в деяких ви-
падках – безсистемно, без належного наукового об-
ґрунтування, внаслідок чого і виникають колізії та про-
тиріччя в їх застосуванні. Виникає необхідність в інвен-
таризації громіздкої правової бази, моніторингу якості
вітчизняного антикорупційного законодавства та уз-
годження його з міжнародними стандартами права.
Спроба створення базового антикорупційного закону
продовжилася 7 квітня 2011 року прийняттям Верхов-
ною Радою Закону України „Про засади запобігання і
протидії корупції в Україні”. Він став результатом до-
опрацювання пакету антикорупційних законів, приве-
дення їх спірних норм у відповідність із Конституцією
України з урахуванням пропозицій, висловлених Гру-
пою країн проти корупції Ради Європи, та застережень,
викладених Конституційним Судом України, а також
пропозицій експертів та представників громадськості.

Разом з тим, на думку експертів, він не містить
важливих принципових позицій і лише на 30% дозво-

ляє виконати міжнародні зобов’язання України щодо
переслідування корупції. Наприклад, у новому зако-
нопроекті відсутні норми про обов’язкове декларуван-
ня доходів і витрат усіма близькими та родичами дер-
жавних службовців, проведення спеціальних перевірок
щодо близьких осіб високопосадовців, норми, що
регулюють конфіскацію доходів, отриманих злочин-
ним шляхом [26, с. 152].

Політика подолання корупції повинна бути поз-
бавлена намагань запровадження і призначення над-
звичайно великих розмірів покарання під кутом зору
європейської практики (наприклад, тривале чи навіть
довічне позбавлення волі). Невідворотність відпові-
дальності і покарання за корупційні діяння є значно
більш дієвим профілактичним заходом, ніж деклару-
вання у законі найсуворіших санкцій, які, проте, бу-
дуть вибірково застосовуватися на практиці проти
опонентів. Акцент при покаранні слід робити не на поз-
бавленні волі, а на стягненні великих штрафів і довічній
забороні винним особам обіймати посади публічних
службовців.

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного,
можна зробити наступні висновки:

–   складність вирішення проблеми ефективної ре-
алізації антикорупційної політики в науково-теоретич-
ному вимірі зумовлена її багатогранністю та недостат-
ньою розробленістю теоретико-методологічної осно-
ви антикорупційної політики, зокрема браком вироб-
лення та здійснення цільових антикорупційних заходів;
відсутністю критеріїв оцінки ефективності антикоруп-
ційних заходів; недостатнім вивченням досвіду зару-
біжних країн з низьким рівнем корупції; непереконли-
вою обґрунтованістю сучасних антикорупційних сти-
мулів, а відповідно неспроможністю їх протидіяти де-
далі більшій витонченості корупційних проявів;

–   як свідчить міжнародний досвід, в роботі з
мінімізації корупції можна виокремити такі ефективні
антикорупційні програми: створення антикорупційних
агентств, скорочення розміру державного сектору, не-
залежність ЗМІ, незалежність судової системи, активна
участь громадськості, економічний і соціальний роз-
виток загалом. Питання не в тому, що є першочерго-
вим, – конкретні антикорупційні стратегії і загальні за-
ходи перетворення нерозривно пов’язані й підсилю-
ють один одного;

–   провідним принципом всієї антикорупційної
політики має бути постійне підвищення ризиків, ціни
втрат і рівнів нестабільності для залучених в корупцію
державних посадових осіб, представників бізнесу і
громадян. Інакше корупція сприйматиметься у су-
спільстві як мало ризикова і високоприбуткова діяль-
ність у тому сенсі, що саме корупційні відносини
дають змогу надійно і швидко розв’язувати проблеми.
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Перспективу подальших досліджень вбачаємо
по-перше: у доцільності розробки офіційної методики
моніторингу виміру корупційних явищ в органах дер-
жавної влади, органах місцевого самоврядування,
оскільки, ефективна антикорупційна політика кожної
держави, яку потрібно розглядати як систему відпо-
відних впливів (дій), неможлива без глибокого та по-
слідовного наукового забезпечення, насамперед без
істинної оцінки поширення корупції; по-друге, у де-
тальній розробці та затвердженні нової концептуаль-
ної основи функціонування Національного антикоруп-
ційного комітету.
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Івашук Ю. П. Концептуальні засади розвит-
ку державної антикорупційної політики

Данна стаття присвячена державній антико-
рупційній політиці як механізму мінімізації корупції в
економічній системі. Зокрема, з метою вироблення
успішної концепції стратегії з попередження корупції
виокремлені складові з боротьби з корупцією, а також
здійснена систематизація емпіричних даних по окре-
мим антикорупційним програмам, що можуть мати
важливе значення для вироблення дієвої антико-
рупційній політиці в Україні.

Ключові слова: корупція, антикорупційна по-
літика, антикорупційні програми, антикорупційні
агенства.

Ивашук Ю. П. Концептуальные основы разви-
тия государственной антикоррупционной политики

Данная статья посвящена государственной анти-
коррупционной политике как механизма минимизации
коррупции в экономической системе. В частности с
целью выработки успешной концепции стратегии по
предупреждению коррупции выделены составляющие
по борьбе с коррупцией, а также осуществлена сис-
тематизация эмпирических данных по отдельным ан-
тикоррупционным программам, которые могут иметь
важное значение для выработки действенной антикор-
рупционной политике в Украине.

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная
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Постановка проблеми, її зв’язок з важливи-
ми науковими чи практичними завданнями. По-
няття розвитку економічного світу, так само й домо-
господарства – це досить складна теоретична пробле-
ма, яка має чимало напрямків вирішення низкою наук:
філософії, соціології, економічної теорії, економічної
історії. В межах кожної науки сформувалося кілька
альтернативних моделей господарського розвитку. На-
приклад, економісти вивчають кон’юнктурні коливан-
ня, пов’язані з діловим циклом. Спроби періодизації
господарського розвитку пов’язуються з кон’юнктур-
ними хвилями різної протяжності: цикли Кітчина,
Жюглара, промисловий цикл К. Маркса [1, с. 22, 33
– 34, 464; 2, с. 207 – 208], будівельний цикл С. Кузне-
ца [3], довгі хвилі М. Д. Кондратьєва [4] та ін. В соц-
іології відомі теорії нерегулярних потрясінь, як, наприк-
лад, теорія „циркуляції еліт” В. Парето або ідея П. Со-
рокіна [5, С. 333 – 334, 352, 372, 380 – 381, 392] про
існування неспрямованих флуктуаційних коливань в
економічній, політичній і професійній мобільності та
стратифікації, які не мають регулярної періодичності.

Оскільки домогосподарство є органічною скла-
довою загальної економічної та інституційної систе-
ми, його динаміку також можливо досліджувати з
урахуванням різних концептуальних засад.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Пи-
тання економічної діяльності домогосподарства дослі-
джувалися в різних аспектах: досить вивченими є про-
блеми споживання та зберігання в домогосподарстві
[6; 7, c. 120 – 131; 8; 9], питання власності [10; 11],
розподілу доходу [12; 13], становлення ринкових
відносин [14; 15] та ін. Але ці дослідження базуються
насамперед на традиційному розумінні лінійного су-
спільного розвитку, хоча в інших сферах економічної
науки вже відомі матричний, кластерний, цикловий
та інші сучасні підходи. На наш погляд, такі наукові
методологічні здобутки можуть бути поширені на ви-
вчення домогосподарства.

Кожна теоретична концепція висуває власне ба-
чення господарської системи, принципи її організації,
мету функціонування та склад діючих акторів. Метою
статті є визначення специфіки діяльності домогоспо-
дарства в різних типах економічного порядку з ураху-
ванням еволюції теоретичних моделей, що дозволить
отримати об’єктивне наукове бачення цього інституту.
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ДОМОГОСПОДАРСТВО В РІЗНИХ ТИПАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ:
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Розуміння особливостей функціонування домогоспо-
дарства в різних господарських системах національ-
ної економіки буде сприяти формуванню ефективної
соціальної політики на рівні держави та підприємства,
забезпеченню людського розвитку.

Основні матеріали дослідження. У зв’язку з
тим, що домашнє господарство за всіх часів висту-
пало найважливішим учасником економічних відно-
син суспільства, його вивчення викликало інтерес у
представників різних напрямів економічної думки. Ідеї
давніх вчених і влади знаходили своє закріплення у
релігійних та наукових трактатах, уложеннях юридич-
них законів, нормах повсякденного життя. Такі ідеї та
норми були несистематизованими, мали донауковий
характер, але саме вони заклали ідеологічні та ідейні
основи сучасних економічних знань.

Общинний характер об’єднання людей стародав-
нього світу вплинув на їх уявлення про принципи гос-
подарювання. У таких суспільствах господарюван-
ня було орієнтовано на самозабезпечення, причому
кожна родина діяла самостійно і на натуральній ос-
нові. Як доводять дослідження антропологів, навіть
у скрутних умовах на межі виживання члени таких
суспільств не вмирали від голоду. Не зважаючи на
те, що наукова думка ще не виокремлювала домо-
господарство, саме воно було головним об’єктом її
дослідження. Так, античний економічний світогляд
зароджувався в період панування общино-родового
устрою, заснованого на праці всієї родової общини.
Розподіл і споживання продуктів праці також був
колективним. Відповідно і навколишній світ поясню-
вався виходячи з родинних і родових стосунків на
рівні домогосподарства.

В період середньовіччя виникли нові проблеми,
які потребували наукового осмислення. Крах рабо-
власництва змінив відношення до фізичної праці. Праця
кріпака як відносно економічно самостійного праців-
ника виявилася продуктивнішою, ніж праця раба.
Якщо в античному суспільстві спостерігалося презир-
ливе відношення до праці фізичної, то у феодальному
суспільстві затвердилася точка зору, що праця є єди-
ним джерелом засобів існування. Джерелом трудо-
вих ресурсів усвідомлювалася економіка окремих
сімей, домогосподарств, що поступово займають про-
відне місце у економічному світогляді. Основним по-
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стачальником продукту став феодальний маєток, який
втілив собою образ домогосподарства.

За часів становлення ринкового економічного по-
рядку категорія домогосподарства отримала нового
розуміння. Класична школа формувалась як єдність
двох начал: теорії обміну (ринку) та теорії виробництва.
Теорія обміну розвивала ідеї ринкового саморегулю-
вання у протидію практиці державного протекціонізму.
Теорія виробництва намагалась зрозуміти сутнісну при-
роду багатства. Результатом досліджень першого на-
пряму стало розуміння економічної самостійності до-
могосподарства на ринковій арені. Другий напрямок
пояснював закони збагачення домогосподарств.

З розвитком товарно-грошових відносин зрос-
тає ступінь залучення домогосподарства в економічні
процеси. Це відбивається в різних аспектах дослі-
дження домогосподарства представниками провідних
напрямків сучасної економічної думки, таких як нова
інституційна теорія або в концепції „нової економіки
домогосподарства” неокласичного напряму.

В марксистській теорії історія людства дослі-
джується з погляду формаційного підходу. За Марк-
сом, суспільство пройшло п’ять суспільно-економіч-
них формацій з притаманними їм способами вироб-
ництва та трудовими відносинами, які послідовно
змінювали одна одну. Отже, пропонується лінійна
модель розвитку; всі господарства, зокрема й до-
машні, проходять однакові стадії: „Візьміть певну
ступінь розвитку виробництва, обігу та споживання, і
ви отримаєте певний суспільний лад, певну організа-
цію сім’ї, станів або класів” [16, с. 402]. В роботі
Ф. Енгельса „Походження сім’ї, приватної власності і
держави” [17] доведено, що домогосподарство також
послідовно проходить вказані стадії розвитку, віддзер-
калюючи в собі головні риси відповідної суспільної
формації. У передмові до першого видання „Похо-
дження...” надається утилітарне визначення домогос-
подарства та його ролі. За Енгельсом, „визначальним
моментом в історії у кінцевому рахунку є виробниц-
тво і відновлення безпосередньо життя.... З одного боку
– виробництво засобів до життя: харчів, одягу, та не-
обхідних для цього засобів; з іншого боку – вироб-
ництво самої людини, продовження роду. Суспільні
порядки, за яких живуть люди певної історичної епо-
хи і певної країни, зумовлені обома видами вироб-
ництва: ступенем розвитку, з одного боку – праці, з
іншого – сім’ї” [17, с. 5 – 6]. Розвиток родини і домо-
господарства пов'язується насамперед з відносинами
власності та експлуатації. Зрозуміло, що поведінка до-
могосподарства в різних типах соціально-економіч-
ного устрою має особливості: домогосподарство, що
діє в межах централізованої економіки, відрізняється
від домогосподарства в ринкових умовах.

Однією з перших альтернатив марксистської кон-
цепції суспільного розвитку стало припущення про те,
що в історії людства слід виокремлювати три по-
слідовні стадії, відповідно, й типи економічного по-
рядку, – традиційне, індустріальне і постіндустріальне
суспільство. Прикладом такого бачення розвитку су-
спільства і відповідної зміни економічного порядку
можна назвати концепцію Д. Белла [18].

До традиційного типу суспільства, який виник в
епоху неоліту в процесі аграрної революції, відносять
всі докапіталістичні системи. В традиційному су-
спільстві головними виробничими ресурсами є земля
і природна сировина, а вся господарська діяльність
домогосподарств прив’язана до землі. Виробництво
зосереджено насамперед в окремому домогоспо-
дарстві, заснованого головним чином на ручній праці,
примітивних технологіях, особистої неекономічної за-
лежності працівників від власника, що володіє зем-
лею та іншими засобами виробництва. Таку модель
господарювання найчастіше до сьогодні називають
архаїчним або традиційним домогосподарством.

Економічний порядок індустріального суспіль-
ства суттєвим чином змінює місце інституту домогос-
подарства в соціально-економічній системі. Вихідним
ресурсом у виробництві постають матеріали, що вже
пройшли попередню обробку. Велике машинне вироб-
ництво витісняє ручну працю та колосально підвищує
продуктивність праці. Поглиблення суспільного роз-
поділу праці та розвиток ринкових відносин руйнують
натуральний характер домогосподарювання і залуча-
ють його до загальної ринкової системи. Внутрішнє
домашнє виробництво суттєво скорочується. На фоні
розвитку ринку відбувається масова пролетаризація
населення, особиста свобода супроводжується від-
окремленням робітників від засобів виробництва.
Домогосподарство перетворюється в постачальника
ресурсів, насамперед трудових. Змінюється й харак-
тер праці. Виробництво продукту стає масовим і стан-
дартним, спеціалізований робітник виконує уніфіковані
операції за допомогою машин. Для такої спеціалізо-
ваної праці виникає потреба у суспільній освітній сис-
темі. У господарській діяльності знижується орієнта-
ція на традиції, зростає роль експерименту, значно ус-
кладнюються знання. Масове виробництво стимулює
стандартне споживання та „масову культуру” за ме-
жами домогосподарства. За таких умов домогоспо-
дарство за економічними мотивами не тільки делегує
підприємствам і державі суто економічні, такі як функції
виробництва та забезпечення споживання продуктів і
послуг, але й інші свої функції, соціальні, такі як ви-
ховання дітей, їх освіту, утримання старих і непрацез-
датних. Швидка урбанізація населення і формування
системи національних держав призводять до заміни
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общинних зв’язків громадськими, що змінює соціаль-
ну функцію родини та її домогосподарства.

Починаючи з середини ХХ століття розвинуті
країни світу починають переходити до третьої стадії –
економічного порядку постіндустріального суспіль-
ства. Цей період розвитку має різні назви. Іноді його
називають „інформаційним” (Д. Ліон), „надіндустрі-
альним” (Р. Арон), „електронним” (М. Морісіма),
„програмованим” (А. Турен), „цивілізацією третьої
хвилі” (О. Тоффлер), „суспільством ризику” (У. Бек),
„глобальним мережевим суспільством” (М. Кастельс),
„суспільством послуг” тощо. Головними ресурсами
в такому суспільстві стають людські знання й інфор-
мація. Виробництво засновано на новітніх комп’ютер-
них і мікроелектронних технологіях, які дозволяють
створювати, обробляти та зберігати великі масиви
даних. Розвиток у системі комунікацій призводить до
переростання інтернаціоналізації в глобалізацію. Зміни
в структурі виробництва (скорочення добувних галу-
зей, сільського господарства та значне зростання
частки сфери послуг) впливають на структуру зайня-
тості населення, характер праці, вимоги до освіти [19;
20]: більше половини населення працює в сфері по-
слуг – „виробничих” (фінансових, банківських, тор-
гівельних, програмних, науково-консультаційних) та
„невиробничих” (наука, культура, освіта, охорона здо-
ров’я, туризм); з’являються нові форми гнучкої зай-
нятості. Деіндустріалізація супроводжується дезурба-
нізацією населення, починається зворотній відтік меш-
канців з великих міст, їх розосередження в приміській
та сільській місцевостях.

Все це впливає не тільки на зміну зв’язків між
ринком та домогосподарством, а й на перерозподіл
ресурсів в самому домогосподарстві. Значна кількість
послуг домогосподарств зі споживання або відтво-
рення передається стороннім агентам – ринковим по-
стачальникам таких послуг. Одночасно відбувається
помітне оновлення технологічної бази домашнього
господарювання, з’являються нові механізми, техно-
логії, комп’ютеризується побутова техніка. Змінюєть-
ся роль домогосподарств як постачальників ресурсів.
На основі електронних засобів комунікації домогос-
подарства втягуються в новітні інформаційні системи,
освоюючи нові професійні зв’язки. Для багатьох про-
фесій поступово зникає різниця між домом та офісом.
Одночасно з розвитком системи комунікацій зростає
контроль за діяльністю домогосподарств з боку су-
спільства, громади та великих компаній (наприклад,
банків).

Попри всі прогресивні зміни домогосподарство
залишається на економічній арені протягом всього часу
існування людства. Воно посідає суттєві позиції не
тільки у відсталих, а й у розвинутих країнах. Ще в

середині минулого століття очікувалося, що розвиток
сфери послуг призведе до усуспільнення домашньої
економіки, але залежність виявилася не настільки
лінійною. Звісно, суттєва частка хатніх послуг змісти-
лася у ринкове середовище. Але з розвитком сфери
суспільних послуг в розвинутих країнах зросла кіль-
кість деяких послуг, що перемістилися з ринкового
сектору назад до домогосподарства (наприклад, по-
слуги пральні). Інші, такі, як виховання дітей, завжди
мали переважно родинний характер.

Деякі теоретичні питання, наприклад, розуміння
неринкової домашньої зайнятості як праці, домашньо-
го господарювання – як форми виробництва, мають
концептуальне значення для розвитку економічної
теорії. Досить розповсюдженим є розуміння суспіль-
ного прогресу через розвиток ринкових відносин. Те,
що відбувається у домашньому господарстві, нерідко
вважається продовженням, наслідком закономірнос-
тей суспільного матеріального виробництва і ринка.
Але ринкова парадигма має свої об’єктивні обмежен-
ня. На фоні суспільного і технологічного прогресу, не
зважаючи на нові форми, зміни структури та ролі,
домогосподарство зберігає свою основну суть, зали-
шаючись у певному сенсі консервативною економіч-
ною структурою. Якщо визнати, що сфера економіки
ширша ринкового господарства, то й ринкову зайня-
тість можна розглядати як продовження економічної
політики домогосподарства. Саме виходячи зі своїх
власних потреб, домогосподарство або діє на засадах
натурального господарювання, або включається до
ринкових відносин. А тому саме існування ринкової
системи є результатом спільних економічних рішень
домогосподарств. Тобто ринок як суспільна система
є похідною економічного вибору домогосподарств, а
не навпаки, як це часто розуміють.

Як і теорія Маркса, концепція постіндустріалізму
розуміє прогрес суспільства лінійно, підходячи до
еволюції зі стадіальних позицій. Таке бачення прогре-
су та розвитку досить розповсюджене: мова йде, на-
приклад, про десять епох Ж. Кондорсе або про п’ять
стадій У. Ростоу, концепціях „дезорганізованого капі-
талізму” С. Леша і Дж. Уррі, теоріях конвергенції та
модернізації [21; 22]. За стадіальною концепцією ево-
люції лежить ідея загального прогресу та поступаль-
ного руху, яку можна застосувати для дослідження
окремих елементів системи. В період пострадянських
перетворень з'явилося чимало вітчизняних та зару-
біжних досліджень місця й ролі домогосподарств в
умовах перехідної економіки [14; 23; 24; 25; 26].

Вивчення динаміки поведінки окремих еко-
номічних суб’єктів, зокрема, й домогосподарства,
може базуватися на концепціях матричного розвитку.
Прикладом можна назвати теорію світ-економіки за
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Ф. Броделем [27] і розробки його теоретичного спад-
коємця І. Валлерстайна [28]. Матричний підхід відо-
мий і на пострадянському науковому просторі [29],
але він ще не застосовувався до аналізу домогоспо-
дарства. Відомі й інші моделі господарювання, серед
яких виокремлюються моделі паралельного та циклі-
чного розвитку.

В історії людства є чимало господарських явищ,
які не можуть бути розглянуті з позиції лінійного роз-
витку. Багато століть, а іноді й тисячоліть, існують
господарські уклади, які майже не змінюються в
різних економічних стадіях або формаціях, наприк-
лад, селянське господарство. Його функціонування
докладно вивчав А. В. Чаянов, який вказував на
особливе місце селянських господарств в еко-
номічній системі [30]. Їх неможливо визначити ані
капіталістичними або соціалістичними, ані глобаль-
ними або індустріальними. Як правило, такі уклади
називають „патріархальними” або „архаїчними”. Такі
форми часто локальні, не займають перші позиції, а
тому залишаються поза увагою дослідників. Якщо
їх розглядати з позиції лінійного прогресу, то вони
приречені на поступове вимирання, але вони не тільки
не вмирають, а й діють досить ефективно. Більш того,
в умовах нестабільного економічного середовища
(перехідної економіки, кризи) їх частка зростає. За
результатами досліджень Т. Шаніна, „маргінальні
форми”... не скорочуються, фактично масштаби еко-
номічної діяльності, що здійснюються поза доміну-
ючими системами і відповідної політекономічної ло-
гіки, зростають.” [31, с. 110]. Можливо, саме такою
„несистемною” формою господарства є домогоспо-
дарство в цілому. Тому дослідження інституту до-
могосподарства буде неповним без вивчення його
розвитку з позицій нелінійної еволюції.

Одним з напрямків нелінійного бачення історії
стало виокремлення двох цивілізаційних гілок –
східної та західної. Розвиток останньої досить широ-
ко поданий наведеними вище концепціями. Особли-
вості реалізації суспільних зв’язків та відносин на
Сході дозволяють говорити про існування так звано-
го азіатського способу виробництва [32]. Приватна
власність на землю та інші засоби виробництва в
такому суспільстві майже не сформована, панує су-
спільна власність у формі державної та общинної.
Розпорядження власністю узурповано чиновниками,
тому особисте багатство людини зумовлено її місцем
в бюрократичній ієрархії. Соціальна структура має
кастовий характер. Держава грає ключову роль в ре-
гулюванні всіх базових умов господарювання, є го-
ловним економічним суб’єктом, якій панує в еко-
номічній та суспільній сфері. Така система суспіль-
них відносин суттєво обмежує економічну роль та

місце домогосподарства. Держава істотно впливає
на діяльність та існування домогосподарств, здійсню-
ючи тотальний контроль над прибутками та витрата-
ми, освітою, родинними відносинами, відтворенням
населення та умовами його життя.

Особливості відносин домогосподарства та дер-
жави в умовах східного деспотизму та західної циві-
лізації докладно вивчив К. Полані, висунувши теорію
формування економічних та соціальних зв’язків на
основі відносин реціпроктності та редістрібуції [33].
Теорія реціпроктних взаємодій виявилася досить
плідною та затребуваною при подальшому вивченні
домогосподарства і суспільства в зарубіжних дослі-
дженнях [34; 35; 36; 37; 38], але майже не згадується
у вітчизняних роботах. В той же час функціонування
українських домогосподарств на пострадянському
просторі характеризується ознаками моделі східного
типу хазяйнування: значний вплив держави, відсутність
реальних економічних свобод, залежність від бюро-
кратичної системи, незрілість правового регулювання
тощо. Це означає необхідність врахування цих особ-
ливостей в інституційних перетвореннях, реалізації
економічної та соціальної політики щодо домогоспо-
дарств України.

Висновки. Таким чином, зі зміною соціально-
економічного порядку організації суспільного життя
змінюється й місце домогосподарства. Об'єктивне
ускладнення соціально-економічної системи призво-
дить до розвитку і зміни наукових моделей. Тому до-
слідження домогосподарства має базуватися на комп-
лексному методологічному підході, якій охоплює різні
теоретичні концепції. Це визначає можливість дослі-
дження особливостей функціонування домогосподар-
ства в різних господарських системах як складного
соціально-економічного феномену, пояснити зміну
його ролі. Зокрема, розуміння домогосподарства як
системоутворюючого інституту, що здійснює раціо-
нальний вибір виходячи з власних інтересів, дозволяє
визначити інституційну систему як похідну від еконо-
мічних рішень домогосподарств. З іншого боку, до-
могосподарство є особливим економічним суб'єктом,
якій функціонує протягом всієї історії людства, тому
його діяльність доцільно вивчати за допомогою теорій
нелінійного розвитку.

Література
1. Маркс К. Капитал. Критика политической

экономии. Т.1. Процесс производства капитала / Карл
Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд.
– Т. 23. – М. : Изд-во полит. лит-ры, 1960. – 920 с.
2. Маркс К. Капитал. Критика политической эконо-
мии. Т. 2. Процесс обращения капитала / Карл Маркс.
– Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 24.

О. М. Зухба



52
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

– М. : Изд-во полит. лит-ры, 1961. – 657 с. 3. Мень-
шиков С. М. Длинные волны в экономике /
С. М. Меньшиков, Л. А. Клименко – М. : Междуна-
родные отношения, 1989. 4. Кондратьев Н. Д. Про-
блемы экономической динамики / Н. Д. Кондратьев.
– М. : Экономика, 1989. 5. Сорокин П. А. Социальная
стратификация и мобильность / П. А. Сорокин // Со-
рокин П. А. Человек, цивилизация, общество. – М. :
Политиздат, 1992. 6. Вдовиченко А. Визначення де-
термінантів заощаджень та споживання населення
України на основі емпіричного дослідження / А. Вдо-
виченко // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 40 –45.
7. Зухба О. М. Домогосподарство та споживання: ме-
тодологія міждисциплінарного соціоекономічного дос-
лідження / О. М. Зухба // Соціоекономіка : збірник
наук. праць . – 2010. – С. 120 – 131. 8. Коцьо О. Я.
Емпіричний аналіз впливу асиметрії статистичної
інформації щодо регіонального споживання домогос-
подарств України на точність прогнозів / О. Я. Коцьо //
Актуал. пробл. економіки : наук.-економ. журн. – 2009.
– № 12. – С. 200 – 209. 9. Михеев Д. Потребности и
потребление в постсоциалистической экономике /
Д. Михеев // Общество и экономика. – 2004. – № 4. –
С. 144 – 152. 10. Зухба Е. Н. Институт домохозяйства
в системе отношений собственности / Е. Зухба //
Наукові праці Донецького нац. тех. ун-ту. Серія: еко-
ном. – Вип. 36-1 (128). – Донецьк, ДонНТУ, 2009. –
С. 28 – 34. 11. Кичко І. І. Економічна функція влас-
ності у забезпеченні особистих потреб населення /
І. І. Кичко // Формування ринкових відносин в Україні.
– 2009. – № 7 (98). – С. 26 – 32. 12. Баланда А. До-
ходи населення в контексті безпечного розвитку осо-
би та суспільства / А. Баланда // Україна: аспекти праці.
– 2006. – № 5. – С. 3 – 7. 13. Зухба Е. Н. Институци-
ональные контуры распределения доходов домохозяй-
ства / Е. Зухба // Формування ринкової економіки :
зб. наук. праць. – Спец. вип. Проблеми сучасної еконо-
міки та інституціональна теорія. – К. : КНЕУ, 2010. –
532 с. – С. 168 – 179. 14. Литвак М. Л. Роль домо-
господарств у ринкових перетвореннях / М. Л. Лит-
вак // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка.
Серія: Економіка. Вип. 66 – 67. – К. : Вид.-полігр. центр
„Київський університет”, 2003. – С. 74 – 75. 15. Олей-
ник А. Домашние хозяйства в переходной экономике:
типы и особенности поведения на рынке / А. Олейник //
Вопросы экономики. – 1998. – №12. 16. Маркс К.
Письмо П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. / Карл
Маркс // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – в 50 т. –
2-е изд. – Т. 27. – 1962. 17. Енгельс Ф. Походження
сім'ї, приватної власності і держави / Фрідріх Енгельс //
Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 21. 18. Белл Д.
Грядущее постиндустриальное общество / Д. Белл. –
М. :  Academia, 1999. 19. Зухба О. М. Освіта та роз-

виток людського капіталу як складова інноваційності
в епоху економіки знань / О. Зухба // Вісн. Нац. тех.
ун-ту „Харківський політехнічний інститут”: зб. наук.
пр. Темат. вип.: Технічний прогрес і ефективність ви-
робництва. – Харків : НТУ „ХПІ”. – 2011. – № 7 –
1'2011. – С. 44 – 52. 20. Зухба Е. Н. Образование как
ключевая компонента процесса формирования чело-
веческого капитала инновационного типа / Е. Зухба //
Инновационное развитие экономики России: институ-
циональная среда : Четвертая международная научная
конференция; Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова,
Экономический факультет; 20 – 22 апреля 2011 г. Сбор-
ник статей: Том 2 / Под ред. В. П. Колесова, Л. А. Ту-
това. – ММАКС Пресс, 2011. – с. 563 – 571.
21. Гелбрейт Дж. Новое индустриальное общество /
Дж. Гелбрейт. – М. : Прогресс, 1969. 22. Фукуяма Ф.
Конец истории? / Ф. Фукуяма // Вопросы философии.
– 1990. – № 3. – С. 134 – 148. 23. Лучкина Л. С.
Доходы и расходы домашних хозяйств в странах Цен-
тральной и Восточной Европы / Л. Лучкина // Труд за
рубежом. – 1999. – № 4. – С. 13 – 26. 24. Михеев Д.
Потребности и потребление в постсоциалистической
экономике / Д. Михеев // Общество и экономика. –
2004. – № 4. – С. 144 – 152. 25. Можайкина Н. В.
Уровень жизни домохозяйств в трансформационной
экономике / Н. В. Можайкина // Вісник Харк. націон.
ун-та Серія економічна. – 2003. – № 608. – С. 24.
26. Олейник А. Домашние хозяйства в переходной
экономике: типы и особенности поведения на рынке /
А. Олейник // Вопросы экономики. – 1998. – № 12.
27. Бродель Ф. Материальная цивилизация, эконо-
мика и капитализм, ХV – ХVIII вв. Т. 3 Время мира /
Ф. Бродель. – М. : Прогресс, 1992. 28. Валлер-
стайн И. Анализ мировых систем и ситуация в со-
временном мире / И. Валлерстайн. – СПб. : Универ-
ситетская книга, 2001. 29. Кирдина С. Г. Х- и Y- эко-
номики: институциональный анализ / С. Г. Кирдина. –
М. : Наука, 2004. – 256 с. 30. Чаянов А. В. К вопро-
су теории некапиталистических систем хозяйства //
Крестьянское хозяйство. Избранные труды / А. В. Ча-
янов. – М. : Экономика, 1989. 31. Шанин Т. Формы
хозяйства вне систем / Т. Шанин // Вопросы филосо-
фии. – 1990. – № 8. – С. 110 – 115. 32. Witfogel K.
Oriental Despotism: A Comparative of Total Power. New
Haven:  Yale University Press, P. 438 – 441. 33. Вели-
кая трансформация Карла Поланьи: прошлое, насто-
ящее, будущее / под ред. проф. Р. М. Нуреева. – М. :
Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 406 с. 34. Ашкеров А. Ю.
Антропология и экономика обмена / А. Ю. Ашкеров //
Социологический журнал. – 2001. – № 3. 35. Барсу-
кова С. Ю. Сетевая взаимопомощь российских до-
мохозяйств: теория и практика экономики дара / Свет-
лана Юрьевна Барсукова // Мир России. – 2003. –

О. М. Зухба



53
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

№ 2. 36. Бессонова О. Э. Институты раздаточной эко-
номики в России: ретроспективный анализ / Ольга
Бессонова. – Новосибирск : ИЭ и ОПП СО РАН, 1997.
– 72 с. 37. Экономическая социология: Новые под-
ходы к институциональному и сетевому анализу /
составитель и научный редактор В. В. Радаев. – М. :
РОССПЭН, 2002. 38. Якубович В. Институты, соци-
альные сети и рыночный обмен: подбор работников и
рабочих мест в России // Экономическая социология:
Новые подходы к институциональному и сетевому ана-
лизу / Составитель и научный редактор В. В. Радаев. –
М. : РОССПЭН, 2001.

Зухба О. М. Домогосподарство в різних типах
економічного порядку: еволюція теоретичних
моделей

Статтю присвячено визначенню специфіки фун-
кціонування домогосподарства в різних типах еконо-
мічного порядку. Досліджено еволюцію теоретичних
моделей господарювання на рівні домашньої еконо-
міки, що дозволяє отримати об’єктивне наукове ба-
чення цього інституту. Дослідження показує роль і
місце домогосподарства в економічній системі у від-
повідності з поглядами різних наукових шкіл.
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порядок, історія економічної думки.

Зухба Е. Н. Домохозяйство в разных типах
экономического порядка: эволюция теоретичес-
ких моделей

Статья посвящена определению специфики функ-
ционирования домохозяйства в различных типах эко-
номического порядка. Исследована эволюция теоре-
тических моделей хозяйствования на уровне домаш-
ней экономики, что позволяет получить объективное
научное видение этого института. Исследование по-
казывает роль и место домохозяйства в экономичес-
кой системе в соответствии с трактовками разных
научных школ.

Ключевые слова: домохозяйство, экономический
порядок, история экономической мысли.

Zukhba Е. M. The Household in Different Types
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The article is devoted to defining the specific forms
of households functioning in different types of economic
order. The evolution of household's theoretical models
gives opportunity to get an objective scientific vision of
this Institute. Research shows role and place of the
households in the economic system in accordance with
various schools of science.
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Актуальність дослідження. За останні три де-
сятиліття людство досягло значного прогресу у підви-
щенні матеріального добробуту. Але цей прогрес був
здобутий ціною погіршення стану природного сере-
довища планети. Продовження економічного розвит-
ку без кардинальної зміни нинішньої економічної мо-
делі призведе до зростання екологічних загроз та зро-
бить неможливим сталий розвиток. Зважаючи на це,
економісти, соціологи, політики, представники при-
родничих наук та бізнесу розпочали пошук нових
шляхів розвитку, які б дали змогу відновити природ-
не середовище та одночасно забезпечували гідний
рівень життя населення. Одним з результатів такого
пошуку стала концепція „зеленої” економіки, що за-
вдяки підтримці міжнародних організацій та національ-
них урядів набула значної популярності.

Поширення „зелених” ідей спричинило „бум”
наукових і прикладних публікацій, але в них вчені досі
не сформулювали єдиного усталеного погляду на зміст
поняття „зелена” економіка, її сутнісні ознаки, критерії
й принципи побудови. Сказане зумовлює необхідність
розвитку наукових засад дослідження „зеленої” еко-
номіки у контексті сталого розвитку.

Ступінь дослідженості проблеми. Концепція
„зеленої” економіки сьогодні активно обговорюється
і на рівні міжнародних організацій, національних
урядів, і в колі науковців. Так, підходи до тлумачення
„зеленої” економіки й визначення її базових характе-
ристик стали предметом дослідження у багатьох до-
кументах ООН, зокрема – екологічної програми
(ЮНЕП) [1] та департаменту ООН з економічних і соці-
альних питань (ЮНДЕСА) [2]. Сутність, історія роз-
витку, особливості формування моделі „зеленої” еко-
номіки у різних країнах світу вивчали: Девід Пірс, Аніл
Марканді, Едвард Барбьє [3], Моллі Скотт Като [4],
Мішель Коммон, Сігрід Стагл [5], Робін Ахнел [6],
Мірам Кеннет [7], Індже Ропке [8], Баір Гомбоєв, Ер-
жені Зомонова [9], Сергій Бобильов, Володимир За-
харов [10], Надія Пахомова, Кнут Ріхтер, Григорій
Малишков [11], Борис Буркинський [12], Валерій
Геєць [13]. Проте, існує необхідність уточнення базо-
вої термінології, формування чіткого переліку цілей та
принципів побудови „зеленої” економіки, адже саме
це слугуватиме фундаментом практичних дій у назва-
ному напрямку.

УДК 330.34.014.2
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„ЗЕЛЕНА” ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ
Метою нашої статті є визначення суті концепції

„зеленої” економіки, систематизація її цілей та прин-
ципів, які можуть бути покладені в основу розроблен-
ня відповідних стратегічних і програмних документів
в Україні.

Виклад основного матеріалу. Термін „зелена”
економіка був вперше введений в обіг у 1989 р. у до-
повіді [3], підготовленій групою економістів-екологів
для уряду Об’єднаного Королівства в рамках консуль-
тацій щодо забезпечення сталого розвитку та його
вимірювання. У 1990 і 1994 роках ті ж автори під час
продовження згаданої доповіді опублікували План 2:
„Екологізація економіки світу” [14] та План 3: „Вимір
сталого розвитку” [15]. За 5 років відбувся суттєвий
прогрес у поглядах цих науковців на розвиток світу:
якщо головною ідеєю першої доповіді була допомога
економіці в реалізації екологічної політики, то у по-
дальшому наголос зроблено на глобальних екологіч-
них проблемах (зміна клімату, виснаження озонового
шару, вирубка тропічних лісів, втрата природних ре-
сурсів у країнах, що розвиваються) та необхідності
перегляду традиційної економічної моделі розвитку [2].

У 1992 р. на Конференції ООН з навколишнього
середовища та розвитку у Ріо-де-Жанейро було прий-
нято „Порядок денний на ХХІ століття” [16]. У цьому
програмному документі проголошено впровадження
в рамках стратегії сталого розвитку „зелених” заходів
економічної політики. Ця конференція, а також підпи-
сання за її результатами Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату [17] спричинили тривалі дискусії про
протидію такій зміні шляхом низьковуглецевого роз-
витку, внаслідок чого низьковуглецеві стратегії були
визнані абсолютно необхідними для досягнення ста-
лого розвитку світу [2].

У Плані виконання рішень [18] була відзначена
необхідність змінити спосіб і структуру виробництва
та споживання, містився заклик до розроблення відпо-
відної 10-річної рамкової програми.

За результатами першої (Марракеш, 16 – 19 черв-
ня 2003 р.) і другої (Сан-Хосе, 5 – 8 вересня 2005 р.)
нарад міжнародних експертів було наголошено на не-
обхідності сприяння соціально-економічному розвитку
за умови ненанесення шкоди навколишньому середо-
вищу. Задля цього пропонувалось підвищити ефек-
тивність та забезпечити сталий характер використання
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ресурсів і виробничих процесів, скоротити масштаби
деградації ресурсів, зменшити рівень забруднення нав-
колишнього середовища, скоротити відходи.

У 2008 р. термін „зелена” економіка активно ви-
користовувався в контексті обговорення антикризо-
вої політики: в умовах фінансової кризи і загрози гло-
бальної рецесії ОЕСР відстоював ідею „зеленого” сти-
мулювання, – передусім тих галузей, де масштабні дер-
жавні інвестиції можуть дати поштовх формуванню
основ „зеленої” економіки [19]. Це надихнуло ряд на-
ціональних урядів до запровадження пакетів „зелених”
стимулів в рамках заходів з економічного відновлення.

У жовтні 2008 р. ЮНЕП започаткувала ініціати-
ву з аналізу розвитку „зеленої” економіки, реалізації
політики підтримки інвестицій у „зелених” секторах
та „озеленення” секторів з високим рівнем забруднен-
ня („коричневих”). В рамках цієї ініціативи ЮНЕП за-
мовила в одного з перших авторів концепції „зеленої”
економіки доповідь, яка була опублікована у березні
2009 р. [1]. Ця доповідь містила набір політичних за-
ходів, спрямованих на підтримку економічного віднов-
лення й підвищення сталості світової економіки. У ній
також було сформульовано звернення до національ-
них урядів активно застосовувати фінансові стимули
для „зелених” секторів і встановлено три цілі: віднов-
лення економіки, викорінення бідності, скорочення
викидів вуглецю та протидія деградації екосистем. Крім
того, ООН були запропоновані заходи для програм
„зеленого” стимулювання, а також засоби підтримки
внутрішньої та зовнішньої політики [20].

У червні 2009 р., напередодні конференції ООН
зі зміни клімату в Копенгагені, ООН оприлюднила
заяву на підтримку „зеленої” економіки як засобу ви-
рішення численних суспільних проблем [21]. У заяві
наголошувалося, що економічне відновлення на
основі глобальної „зеленої” економіки стане поворот-
ним моментом для амбіційної та ефективної міжнарод-
ної відповіді на численні проблеми, що стоять перед
людством.

У лютому 2010 р. представники ряду національ-
них урядів та ЮНЕП на Глобальному форумі в Нуса-
Дуа підтвердили: концепція „зеленої” економіки має
значний потенціал у вирішенні поточних завдань і ство-
рює можливості для економічного розвитку, вона при-
несе численні вигоди усім народам [22].

У березні 2010 р. Генеральна Асамблея ООН
ухвалила резолюцію 64/236, у якій йдеться про те, що
„зелена” економіка в контексті сталого розвитку та ви-
корінення бідності є однією з двох ключових тем Са-
міту „Ріо +20” [23]. Це відновило увагу міжнародної
спільноти до „зеленої” економіки та пов’язаних з нею
інструментів й зумовило появу численних наукових і
прикладних публікацій.

Доповідь ЮНЕП „Ініціатива зеленої економіки”,
оприлюднена у листопаді 2011 р., дала робоче визна-
чення „зеленої” економіки, яке активно цитується май-
же в усіх публікаціях [24].

У грудні 2011 року Група ООН з раціонального
природокористування опублікувала звіт „На шляху до
збалансованої і всеохоплюючої „зеленої” економіки”
[20], матеріали якого були використані у подальшій
роботі ЮНЕП.

Численні публікації ООН, – зокрема ЮНЕП (еко-
логічної програми ООН), ЮНДЕСА (департаменту з
економічних і соціальних питань), ЮНКТАД (конфе-
ренції по торгівлі й розвитку), ЮНКСД (конференції з
питань сталого розвитку) описують концепцію „зеле-
ної” економіки, її основоположні принципи, переваги,
ризики та узагальнюють міжнародний досвід у цій
сфері. Численні неурядові організації останнім часом
також прикладають багато зусиль задля сприяння роз-
повсюдженню концепції „зеленої” економіки.

Разом із тим, незважаючи на більш, ніж 20-річну
історію цієї концепції, вона залишається відкритою для
дискусії та продовжує розвиватись. Зокрема, немає
узгодженості щодо визначення сутності „зеленої” еко-
номіки та „зеленого” зростання.

Значна частина загальновідомих визначень ув'я-
зує „зелену” економіку з соціальною справедливістю,
зниженням негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище та підвищенням ефективності ви-
користання природних ресурсів. Найбільш відомою є
позиція, сформульована в офіційних документах
ЮНЕП, де зазначається: „зеленою” є така економіка,
яка призводить до підвищення добробуту людей та
зміцнення соціальної справедливості при одночасно-
му істотному зниженні ризиків для навколишнього
середовища та дефіциту екологічних ресурсів. При
цьому наголошується на низьковуглецевому розвит-
ку та ефективному використанні природних ресурсів
з урахуванням наявних соціальних факторів. У „зе-
леній” економіці, на переконання ЮНЕП, зростання
доходів і зайнятості мають забезпечуватись держав-
ними і приватними інвестиціями, які призводять до
зменшення викидів вуглецю і забруднення навколиш-
нього середовища, підвищення ефективності викорис-
тання ресурсів, запобігають втраті біорізноманіття та
сприяють розширенню екосистемних послуг [25, 26,
27].

На зустрічі міністрів з охорони навколишнього
середовища країн Латинської Америки і Карибського
басейну, яка відбулась під егідою ЮНЕП, учасники
узгодили таке визначення: „зелена” економіка – це сис-
тема економічної діяльності, пов’язана з виробництвом,
розподілом і споживанням товарів і послуг, які при-
зводять до підвищення добробуту людини впродовж
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тривалого часу, при цьому не піддаючи майбутні по-
коління значним екологічним ризикам або екологіч-
ному дефіциту [28].

Доволі близьким є бачення ЮНДЕСА: „зелена”
економіка – це економіка, яка призводить до поліпшен-
ня добробуту людини і скорочення нерівності, при цьо-
му не піддаючи майбутні покоління значним екологіч-
ним ризикам та екологічному дефіциту. Вона прагне
принести довгострокові соціальні вигоди для коротко-
строкових заходів, спрямованих на пом’якшення еко-
логічних ризиків. „Зелена” економіка є сприятливою
компонентою загальної мети сталого розвитку [2].

Коаліція „зеленої” економіки, що являє собою
глобальну мережу неурядових організацій і науково-
дослідних інститутів, які є прихильниками прискоре-
ного переходу до „зеленої” економіки, розглядає остан-
ню як „гнучку” економіку, що забезпечує кращу якість
життя для всіх у рамках наявних екологічних обме-
жень на планеті [29].

Міжнародна торгова палата розглядає „зелену”
економіку як таку, де економічне зростання та еколо-
гічна відповідальність взаємодоповнюють одне одно-
го, підтримуючи прогрес у соціальному розвитку [30].

В свою чергу, у Стратегії „зеленої” економіки
Південної Африки визначено, що впровадження „зе-
леної” економіки безумовно створює такі позитивні
ефекти, як зростання економічної активності та вико-
ристання у виробництві більш чистих технологій з низь-
кими викидами вуглецю і мінімальним впливом на
оточуюче середовище [31].

На конференції „Ріо+20” зазначалось, що „зеле-
на” економіка може розглядатися як лінзи для фоку-
сування на можливостях для просування економіч-
них та екологічних цілей одночасно [32].

Як бачимо, у наведених визначеннях йдеться про
мінімізацію впливу на навколишнє середовище, соці-
альну справедливість, забезпечення високого рівня
добробуту.

Аналіз змісту категорії „зелена” економіка свід-
чить, що різні міжнародні організації, їх структури та
окремі країни по-різному трактують її сутність. Ми вва-
жаємо, що „зелену” економіку слід тлумачити, орієн-
туючись насамперед на ознаку забезпечення економіч-
ного і соціального прогресу на засадах екологоорієн-
тованої діяльності. При цьому усі інші уточнення щодо
забезпечення зайнятості, підвищення якості життя на-
селення, структурних трансформацій та секторіальних
пріоритетів є важливими, але не вирішальними харак-
теристиками.

Отже, під „зеленою” економікою пропонуємо ро-
зуміти систему відносин, що охоплюють виробниц-
тво, розподіл, обмін та споживання, які будуються на
засадах екологоорієнтованої діяльності, підтримують

збереження та відновлення оточуючого природного
середовища і забезпечують мінімальний негативний
вплив на нього за рахунок розвитку „зелених” сек-
торів економіки і скорочення „коричневих”, створен-
ня „зелених” робочих місць та виробництва „зелених”
товарів і послуг.

Фактично „зелену” економіку слід розглядати як
шлях до сталого розвитку.

Мета „зеленої” економіки – формування дієвого
середовища для економічного і соціального прогре-
су, що базується на мінімізації негативного впливу на
довкілля та ефективному використанні природних ре-
сурсів при збереженні гідного рівня життя населення.

Ця мета реалізується через цілі нижчого порядку
(підцілі), до яких відносяться:

– захист, збереження, відтворення природних
ресурсів і недопущення безповоротної втрати біоріз-
номаніття шляхом мінімізації негативного антропоген-
ного впливу на оточуюче середовище, збереження та
відтворення зелених насаджень, забезпечення ціліс-
ності екосистем, підвищення якості природних ре-
сурсів тощо;

– підвищення ресурсоефективності (збільшен-
ня продуктивності залучених у господарський обіг
природних ресурсів і зменшення обсягу відходів за-
вдяки впровадженню замкнутого циклу виробництва
та максимально повній утилізації відходів), з переорієн-
тацією на переважне використання відновлювальних
ресурсів;

– економічний розвиток на основі структурних
змін, що ведуть до підвищення ваги „зелених” сек-
торів з відповідним скороченням „коричневих”;

– забезпечення соціального прогресу в „зеле-
ному” сегменті економіки – створення „зелених” ро-
бочих місць, зростання доходів населення, отриманих
за рахунок зайнятості у „зеленому” секторі економі-
ки, підвищення якості товарів та послуг за рахунок
надходження на ринок „зеленої” продукції тощо.

Названі цілі тісно взаємопов’язані між собою,
адже реалізація однієї з них забезпечує прогрес щодо
інших. Наприклад, структурна трансформація еконо-
міки за рахунок зростання частки „зелених” секторів і
відповідного скорочення „коричневих” забезпечує
створення „зелених” робочих місць та формує гідні
умови життя населення, призводить до збільшення ви-
робництва та споживання „зелених” товарів, що в су-
купності дозволяє зменшити негативний вплив на дов-
кілля, підвищити ефективність використання ресурсів
тощо. Отже, цілі „зеленої” економіки знаходяться в
органічній єдності та забезпечують досягнення загаль-
ної мети.

„Зелена” економіка формується з урахуванням
певної системи принципів, які також трактуються по-
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різному дослідниками, міжнародними організаціями
й національними документами.

У Декларації Конференції Організації Об’єднаних
Націй з проблем навколишнього середовища [33],
підписаної за результатами проведення у Стокгольмі з
5 по 16 червня 1972 р. конференції з проблем навко-
лишнього середовища, було вперше визначено 26 прин-
ципів подальшого розвитку, до яких відносяться:

– свобода, рівність і сприятливі умови життя для
людини в навколишньому середовищі;

– охорона природних ресурсів в інтересах те-
перішнього і майбутніх поколінь;

– підтримка, відновлення і поліпшення природ-
них ресурсів землі;

– пріоритетність питань охорони природного
середовища при плануванні економічного розвитку;

– обережне і максимально корисне використан-
ня непоновлювальних ресурсів Землі;

– скорочення парникових та інших шкідливих
викидів;

– запобігання забрудненню морів;
– економічний і соціальний розвиток з метою

поліпшення якості життя;
– фінансова і технічна допомога країнам, що

розвиваються з метою подолання екологічних і сти-
хійних лих;

– стабільність цін на сировинні ресурси у краї-
нах, що розвиваються;

– встановлення міжнародних екологічних стан-
дартів, які можуть бути дотримані країнами з різним
рівнем економічного розвитку;

– надання (за необхідності) країнам фінансової
та технічної допомоги на забезпечення доступності
ресурсів і їх збереження;

– комплексне планування розвитку країн з метою
забезпечення раціонального управління ресурсами;

– раціональне планування, спрямоване на досяг-
нення балансу між потребами розвитку і захисту нав-
колишнього середовища;

– планування урбанізації населених пунктів з
метою уникнення негативного впливу на оточуюче
середовище;

– контроль демографічної ситуації;
– планування, управління та регулювання якості

природних ресурсів;
– використання надбань науки і техніки для за-

побігання і боротьби з екологічними ризиками та ви-
рішення екологічних проблем;

– екологічна освіта та доступ населення до
інформації;

– стимулювання наукових досліджень в еко-
логічній сфері і на національному, і на міжнародному
рівні;

– ненанесення екологічної шкоди іншим держа-
вам у процесі організації діяльності в межах власної
юрисдикції країн;

– розвиток міжнародного права в контексті вста-
новлення відповідальності й компенсації шкоди жерт-
вам забруднення;

– узгодженість міжнародних і національних
стандартів;

– міжнародне співробітництво в межах багато-
сторонніх і двосторонніх угод для ефективного конт-
ролю, запобігання, скорочення та усунення негатив-
ного впливу на навколишнє природне середовище;

– координаційна роль міжнародних організацій
у галузі захисту і поліпшення стану навколишнього
середовища;

– незастосування ядерної зброї та всіх інших
засобів масового знищення.

Наведений перелік принципів свідчить про тісний
зв’язок між економічним та соціальним розвитком при
одночасному дотриманні екологічної безпеки, розвитку
міжнародного співробітництва, взаємної відповідаль-
ності країн за результати діяльності, прийняття єдиних
екологічних стандартів.

Благодійна організація „Фонд нової економіки”,
яка утворена за рахунок внесків приватних осіб та бла-
годійних фондів для правозахисної діяльності та по-
ширення інноваційного досвіду у вирішенні екологіч-
них, економічних та соціальних проблем, у 2005 р.
проголосила 10 принципів високої якості життя:

– нульові викиди вуглецю;
– безвідходне виробництво;
– сталий розвиток транспорту;
– екологічно чисті матеріали;
– стале харчування;
– стале управління водними ресурсами;
– захист та відновлення існуючого біорізнома-

ніття;
– відродження місцевої культури і збереження

спадщини;
– створення сильної місцевої економіки та за-

безпечення справедливої міжнародної торгівлі;
– зміцнення здоров’я і забезпечення благопо-

луччя населення [34].
У 2011 р. Європейське агентство з навколиш-

нього середовища у доповіді „Зелена” економіка:
огляд оцінок оточуючого середовища Європи” [35]
до основних принципів „зеленої” економіки віднесло:

– орієнтацію на забезпечення сталого розвитку;
– рівність і справедливість і в межах одного по-

коління, і між поколіннями;
– обережність щодо потенційних впливів на су-

спільство і навколишнє середовище;
– адекватний облік природного та соціального
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капіталу (наприклад, за допомогою включення зо-
внішніх соціальних та екологічних ефектів, „зелено-
го” обліку, обліку витрат протягом усього життєвого
циклу продуктів);

– стале й ефективне використання ресурсів,
споживання і виробництво;

– внесок у досягнення наявних макроеконо-
мічних цілей за рахунок створення „зелених” робочих
місць, викорінення бідності, підвищення конкуренто-
спроможності та забезпечення зростання в основних
галузях економіки.

При підготовці до Саміту Землі у 2012 р. ООН
визначила 15 принципів сталого розвитку та „зеленої”
економіки. Вони були сформульовані на основі текстів
наступних документів:

– Декларація Конференції Організації Об’єдна-
них Націй з проблем навколишнього середовища
(Стокгольм, 1972 р.) [33];

– Доповідь конференції ООН з навколишнього
середовища і розвитку (Ріо де Жанейро, 3 – 4 червня
1992 р.) [36];

– Йоганнесбурзька декларація сталого розвит-
ку (Йоганенесбург, 4 вересня 2002 р.) [37];

– Хартія Землі [38];
– проект групи біорегіонального розвитку „Жит-

тя на одній планеті’ [39];
– доповідь „Благополуччя та навколишнє сере-

довище” [34].
Ці принципи звучать так:
– справедливий розподіл багатства;
– економічна рівність і справедливість;
– рівність між поколіннями;
– попереджувальний підхід;
– право на розвиток;
– урахування зовнішніх факторів;
– міжнародне співробітництво;
– міжнародна відповідальність;
– інформація, участь та відповідальність;
– стале виробництво та споживання;
– стратегічне, скоординоване і комплексне пла-

нування;
– обґрунтований перехід;
– переоцінка добробуту;
– гендерна рівність;
– збереження біорозмаїття та запобігання за-

брудненню будь-якої частини навколишнього середо-
вища. Розглянемо кожен з них більш детально.

1. Справедливий розподіл багатства має відбу-
ватись і всередині країн, і між ними задля зменшення
нерівності між багатими і бідними, досягнення соці-
альної та економічної справедливості в рамках спра-
ведливого розподілу світових ресурсів, залишаючи
при цьому достатній простір для дикої природи.

2. Економічна рівність і справедливість перед-
бачає створення партнерств, які будуть надавати знач-
ну фінансову і технологічну допомогу менш розвине-
ним країнам, щоб звести до мінімуму розрив між ними
та підтримати екологічну стійкість.

3. Рівність між поколіннями має забезпечуватись
за рахунок управління екологічними ресурсами та еко-
системами таким чином, щоб відновити та зберегти
цінність природних багатств для майбутніх поколінь.

4. Попереджувальний підхід передбачає завчас-
не виявлення екологічного ризику. „Тягар доведення”
варто покласти на тих, хто стверджує, що значного
впливу на навколишнє середовище не буде. Наукова
невизначеність впливу на навколишнє середовище не
повинна призводити до нівелювання заходів щодо за-
побігання деградації навколишнього середовища.

5. Право на розвиток визначається тим, що роз-
виток людини в гармонії з навколишнім середовищем
має основоположне значення для досягнення сталого
розвитку. Люди і суспільство мають право на пози-
тивні соціальні та екологічні наслідки.

6. Урахування зовнішніх факторів передбачає,
що ринкові ціни повинні відображати реальні соціальні
та екологічні витрати і вигоди, а забруднювач – нести
відповідні витрати. Податкові режими та нормативно-
правова база мають використовуватися таким чином,
щоб робити „чисті” продукти дешевими, „забруднені”
– дорогими.

7. Принцип міжнародного співробітництва втілю-
ється у співпраці національних урядів. Природоохо-
ронні заходи, які стосуються торгівлі, повинні уника-
ти несправедливого протекціонізму, але в цілому
повинні забезпечувати, щоб торгівля підтримувала
стале використання ресурсів, охорону навколишньо-
го середовища та передових стандартів праці, сприяння
„гонці за лідером”, а не консервації відставання.

8. Міжнародна відповідальність передбачає ура-
хування негативного впливу і в рамках національних
кордонів, і за межами дії національної юрисдикції, що
вимагає співпраці у розвитку міжнародного права, яке
виступає в таких випадках незалежним засобом су-
дового захисту.

9. Поінформованість, участь та відповідальність
передбачає, що усі громадяни повинні мати доступ до
інформації, яка стосується довкілля, а також мож-
ливість брати участь у процесах прийняття відповід-
них рішень. Вирішення екологічних питань повинно
відбуватись за участю всіх зацікавлених сторін (гро-
мадян, підприємств, національних і міжнародних уста-
нов) на демократичних засадах та використовувати
інструменти, які дозволяють громадськості відчувати
відповідальність за прийняті рішення. У цьому зв’язку
доступ громадян до встановлення правил та контро-
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лю за відшкодуванням (компенсацією) шкоди, завда-
ної навколишньому середовищу, є наріжним каменем
підвищення відповідальності.

10. Стале виробництво і споживання взаємоза-
лежні, а їх розвиток має відбуватись на засадах стійкого
і справедливого використання ресурсів, скорочення
й ліквідації екологічно небезпечних моделей вироб-
ництва і споживання, забезпечення повторного вико-
ристання та переробки матеріалів з метою уникнення
дефіциту ресурсів.

11. Стратегічне, скоординоване і комплексне пла-
нування для забезпечення сталого розвитку „зеленої”
економіки і боротьби з бідністю спрямовані на вико-
ристання комплексного підходу, що забезпечить при-
скорення досягнення соціально-економічної та еколо-
гічної стійкості на основі стратегічних планів, розроб-
лених із залученням громадськості, інших зацікавле-
них сторін, а також урядових організацій.

12. Обґрунтований перехід передбачає, що у про-
цесі трансформації традиційної економіки у „зелену”,
під час руху до сталого розвитку будуть понесені певні
витрати, причому найбільш уразливі держави повинні
отримати підтримку та захист з боку більш економічно
розвинених, зокрема – у формі фінансової та техніч-
ної допомоги щодо формування „зелених” робочих
місць, виробництва екологічно чистих товарів і послуг.

13. Переоцінка добробуту означає поступову
відмову від консервативного підходу, за яким ВВП є
основним інструментом вимірювання економічного і
соціального добробуту. Адже під час розрахунку ВВП
враховуються також результати соціально та екологіч-
но шкідливої діяльності, що спричиняє підвищення
його рівня без урахування наслідків для довкілля та
громади. Благополуччя людини та якість її життя, стан
навколишнього середовища мають стати головними
цілями розвитку, які повинні отримати адекватні інди-
катори оцінювання.

14. Гендерна рівність втілюється у забезпеченні
рівності статей, адже жінки відіграють надзвичайно
важливу роль у здійсненні змін у сфері природокори-
стування й розвитку.

15. Збереження біорізноманіття та запобігання
забрудненню будь-якої частини навколишнього сере-
довища є невід’ємною частиною добробуту людини, а
також управління, орієнтованого на захист стійкості
екосистем з метою запобігання їх незворотному по-
шкодженню.

Коаліція зеленої економіки називає 9 принципів
„зеленої” економіки:

– орієнтація на забезпечення сталого розвитку;
– рівність та справедливість;
– повага гідності особистості;
– ощадливість;

– участь;
– керованість;
– стійкість;
– ефективність;
– зв’язок поколінь [40].
Зокрема, принцип орієнтації на забезпечення ста-

лого розвитку втілюється у єдності екологічної, соці-
альної та економічної складових.

Принцип рівності та справедливості спрямований
на вирівнювання країн та викорінення соціальної ди-
ференціації в межах національних кордонів, дотриман-
ня прав людини, гендерної рівності.

Повага гідності особистості проявляється у змен-
шенні бідності шляхом перетворення „традиційних” ро-
бочих місць і активного створення нових („зелених”),
розвитку людського потенціалу, покращенні доступу
до соціальних послуг, підтримує право на розвиток.

Принцип ощадливості „зеленої” економіки реалі-
зується шляхом мінімізації впливу на навколишнє се-
редовище, врахування екологічних меж і забезпечен-
ня господарської діяльності саме в їхніх межах, попе-
редньої оцінки потенційного впливу нових технологій
на навколишнє середовище, оптимального і раціональ-
ного використання природних ресурсів.

Принцип участі ґрунтується на поєднанні прозо-
рості та відкритості діяльності всіх зацікавлених сторін
(громадян, бізнесу, державних інституцій), забезпе-
чує можливість ефективної участі громадян у процесі
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.

Керованість реалізується через регулювання, що
відбувається на основі консультацій з усіма зацікавле-
ними сторонами, розроблення стандартів для оціню-
вання прогресу, розвитку міжнародного співробітниц-
тва і міжнародну відповідальність за збитки.

Стійкість „зеленої” економіки проявляється у роз-
витку систем соціального захисту та охорони навко-
лишнього середовища, підтримці різних моделей „зе-
леної” економіки, які можуть бути застосовані до різних
екологоорієнтованих економічних моделей.

Принцип ефективності передбачає, що формуван-
ня цін на товари і послуги відбувається з урахуванням
соціальних та екологічних витрат, життєвого циклу
продукту, зв’язку між динамікою виробництва і спо-
живання, можливих негативних соціальних та еколо-
гічних наслідків.

Зв’язок поколінь як принцип „зеленої” економі-
ки втілюється у прийнятті рішень на довгострокову
перспективу, залученні фінансової підтримки на роз-
виток різноманітних моделей сталого розвитку та
підтримці виробництва „зелених” товарів та послуг.

Якщо врахувати вищенаведені підходи та поєдна-
ти їх з названими вище цілями „зеленої” економіки,
можна зробити висновок про доцільність виокремлен-
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ня наступних 10 основних принципів „зеленої” еконо-
міки.

1. Орієнтація на майбутнє – врахування наслідків
економічної діяльності для існування наступних по-
колінь.

2. Вимірюваність та співставність – створення
відкритої системи національних та міжнародних звітів
щодо рівня економічного і соціального розвитку те-
риторій та їх впливу на стан довкілля, розроблення
адекватних показників оцінювання суспільного роз-
витку, які враховували б екологічну складову.

3. Стале виробництво і споживання – переорієн-
тації з традиційних стандартів і моделей виробництва
й споживання на новітні „зелені”.

4. Соціальний розвиток – зростання рівня зай-
нятості населення у „зелених” секторах економіки,
підвищення рівня якості життя за рахунок зростання
доходів та доступу до більш якісних ресурсів, за-
безпечення права громадян на особистісний роз-
виток.

5. Суспільне співробітництво – залучення широ-
ких кіл громадськості, бізнесу, урядових інституцій,
міжнародних та неурядових організацій до спільних
дій з формування „зеленої” економіки.

6. Ресурсна ефективність – підвищення рівня ре-
зультативності використання ресурсів, їх вторинної
переробки та збільшення економічного ефекту при
скороченні негативних екологічних наслідків.

7. Екологічність – скорочення негативного антро-
погенного впливу на довкілля, зокрема – викидів пар-
никових газів, твердих відходів, забруднення водойм
та землі, збереження біорізноманіття та охорона нав-
колишнього природного середовища, запровадження
екологічної освіти населення.

8. Економічність – поточні витрати на впрова-
дження „зелених” стандартів не мають стати обмежен-
ням економічного розвитку, а повинні сприяти ство-
ренню основ для довгострокового розвитку.

9. Всеохопленість впровадження засад „зеленої”
економіки на всіх рівнях управління та у всіх сферах
діяльності.

10. Рівність та справедливість – рівний доступ
всіх до наявних природних ресурсів та справедливий
їх розподіл.

Саме ці принципи, на наш погляд, адекватно
відображають найважливіші аспекти „зеленої” еконо-
міки в рамках концепції сталого розвитку.

Експерти виділяють чотири напрями, за допомо-
гою яких формування „зеленої” економіки і пов’язані
з цим структурні реформи можуть стати основою еко-
номічного розвитку [41, p. 38 – 40].

По-перше, перехід до „зеленої” економіки здат-
ний збільшувати „вхідні” ресурси економіки (input

effects) внаслідок підвищення продуктивності й ефек-
тивності використання ресурсів.

По-друге, становлення „зеленої” економіки су-
проводжується позитивними структурними змінами
(efficiency effect) під впливом значних інвестицій у
системоутворюючі сектори (такі, як енергетика, будів-
ництво, житлово-комунальне господарство тощо),
спрямованих на оновлення виробничого апарату,
підвищення енергоефективності, перехід до альтерна-
тивних джерел енергії та зниження викидів парнико-
вих газів. У сукупності це має призвести до зростання
ефективності названих галузей та економіки в цілому.

По-третє, розвиток „зеленої” інфраструктури
(зокрема системи водопостачання та каналізації, гро-
мадського транспорту, орієнтованого на альтернативні
джерела палива тощо) забезпечить активізацію еконо-
мічного розвитку і з боку пропозиції, і з боку попиту,
одночасно розширюючи зайнятість і сприяючи знижен-
ню безробіття (stimulus effects).

По-четверте, перехід до „зеленої” економіки
об’єктивно стимулює інноваційну активність (innovation
effects), яка має підтримуватись сприятливим конку-
рентним середовищем та дієвими інструментами регу-
лювання.

Важливо наголосити, що концепція „зеленої” еко-
номіки не замінює собою концепцію сталого розвит-
ку, а розвиває її та являє собою засіб її практичної
реалізації. „Зелений” розвиток може бути забезпече-
ний лише за умови інтеграції екологічної та економіч-
ної політики таким чином, щоб суспільний прогрес,
економічне зростання і підвищення якості життя насе-
лення відбувались на тлі скорочення загроз навколиш-
ньому природному середовищу [42].

Висновки. Отже, нами встановлено, що „зеле-
на” економіка є засобом забезпечення сталого роз-
витку, а її формування передбачає перегляд стандартів
життя суспільства з метою збереження природного
середовища, підвищення ефективності використання
ресурсів, розвитку екологоорієнтованої діяльності та
структурної перебудови економіки в бік збільшення
частки „зелених” секторів та скорочення „коричневих”.
Визначені цілі та принципи „зеленої” економіки. Це у
сукупності розвиває сучасні уявлення про альтерна-
тивні моделі соціально-економічного розвитку, а також
може бути використане під час опрацювання пропо-
зицій щодо „зеленого” курсу України.
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В статті на основі критичного аналізу існуючих
підходів до трактування понять сформульоване авторсь-
ке визначення „зеленої” економіки, систематизовано
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Постановка проблеми. В умовах світоглоба-
лізаційних процесів та глобальних трансформацій
перед багатьма країнами постала проблема знахо-
дження рівноваги на шляху переходу до нового типу
розвитку й забезпечення умов конкурентоспромож-
ності за активного виходу на світовий ринок регі-
онів, що є суб’єктами міжнародних економічних
відносин. Тому регіональний розвиток і регіональ-
на політика нині є основою формування конкурен-
тоспроможності національної економіки. Відтак,
ефективний розвиток галузей регіону базується на
конкурентних перевагах кожного підприємства та
здатності щодо досягнення конкурентних позицій на
певному ринку.

Надбання світової економічної  науки та практи-
ки оцінки конкуренто-спроможності продукції, під-
приємств, галузей і  національних господарств дають
можливість застосовувати тисячі  методик, індивідуа-
лізованих відповідно до особливостей об’єктових,
територіальних, секторальних ринків, а також галузей,
підприємств, систем  управління збутом, інфраструк-
турних особливостей тощо. Більше того, остаточно
невирішеними теоретично, методологічно і методич-
но залишаються  питания оцінки конкурентоспромож-
носи продукції, не говорячи вже про конкуренто-спро-
можність підприємства [1, с. 104].

Базові засади формування конкурентоспромож-
ності та конкурентних переваг досліджено в працях
Р. Дорнбуша, П. Друккера, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ланбе-
на, А. Маршала, М. Портера, Д. Рікардо, П. Самуель-
сона, А. Смітта, А. Стрікленда,  А. Томпсона, С. Фі-
шера. Сучасні розробки щодо основних принципів і
підходів до визначення сутності та механізмів управ-
ління конкурентними перевагами розглядаються в пра-
цях В. Я. Амбросова, В. І. Гринчуцького, О. І. Дація,
С. Н. Іляшенка, М. Х. Корецького, О. О. Краснокуць-
кого, Д. Ф. Крисанова, П. М. Макаренка, В. І. Мель-
ник та ін.

Незважаючи на велику кількість методологічних
розробок, виникає потреба в удосконаленні підходів
щодо опрацювання генези формування конкурентних
переваг з позицій регіоналістики  національного роз-
витку та проведення досліджень в напрямку економіч-

ного зростання на засадах підвищення конкуренто-
спроможності кожного регіону.

Методи дослідження. Теоретичною і методоло-
гічною основою дослідження є діалектичний метод
пізнання та системний підхід до вивчення  економіч-
них аспектів конкуренції  та забезпечення конкуренто-
спроможності, наукові праці вітчизняних і зарубіжних
вчених на основі застосування абстрактно-логічного,
монографічного, порівняння та ін.

Метою роботи є узагальнення теоретико-методо-
логічних положень формування конкурентних пере-
ваг на регіональному рівні та обґрунтування факторів
впливу на конкурентоспроможність регіону в сучас-
них умовах господарювання.

Завданнями дослідження конкурентних пере-
ваг є виявлення проблем, визначення причин їх ви-
никнення та визначення ступеня досягнення цілей.
Відтак, рівень опрацювання теоретико-методологічної
бази забезпечення конкурентоспроможності є вимір-
ником ефективності побудови організаційно-економіч-
ного механізму досягнення конкурентних переваг.
Вирішення цього питання потребує дослідження ко-
н’юнктури ринку і можливостей конкурентів, здійснен-
ня економічної оцінки проектів, проведення аналізу
конкурентоспроможності товарів, ефективності впро-
вадження інновацій у виробництво, тобто необхідно
визначити не лише рівень розвитку кожної внутріш-
ньої конкурентної переваги, але й обґрунтувати їх су-
купний корисний ефект.

Виклад основного матеріалу. Характерною
особливістю функціонування ринкової економіки, яка
має вирішальне значення для її розвитку, є конкуренція.

В економічній теорії конкурентна перевага
розглядається з двох позицій. У неокласичній теорії
основна роль у формуванні конкурентних переваг на-
лежить чинникам пропозиції, а теорія експортної бази
виділяє важливість факторів попиту в процесі еконо-
мічного зростання регіонів, що й визначає їх експорт-
ну спеціалізацію. Прихильники цієї теорії підкреслю-
ють важливість відкритості економіки, а також техно-
логічного процесу в побудові конкурентоспроможної
експортної бази. Ця теорія за основу регіональної еко-
номіки приймає експортно орієнтоване  виробництво,
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навколо якого розвиваються інші забезпечувальні
галузі. Відповідно до неокласичної теорії, зростання
темпів розвитку регіональної економіки визначаються
нагромадженням капіталу, трудових ресурсів і техніч-
ним прогресом, а також міжгалузевим переміщенням
факторів виробництва. Неокласики наголошують на
взаємозалежності мобільності факторів виробництва
та ефективності розвитку економіки регіону. Тому ре-
гіональна політика повинна бути спрямована на сти-
мулювання мобільності факторів виробництва.

На думку А. Смітта, конкуренція є конкретним
механізмом, що змушує підприємців слідувати вка-
зівкам „невидимої руки” [2]. Вчений сформулював
абсолютну перевагу, згідно з якою країна експортує
товар, якщо витрати нижчі, ніж у інших країнах.
Абсолютна перевага лежить в основі процесу міжна-
родної спеціалізації.

Подальше удосконалення це твердження знай-
шло в працях Д. Рікардо, що висвітлено в концепції
порівняльної переваги, згідно з якою ринкові сили
спрямують ресурси країни туди, де вони можуть бути
застосовані найбільш продуктивно. Це означає, що
країна може імпортувати який-небудь товар, навіть
маючи можливість виробляти його самостійно і з най-
меншими витратами, якщо інші товари вона вироб-
ляє з більш високою ефективністю. Рікардо вважав,
що в основі торгівлі лежать відмінності у продук-
тивності праці в різних країнах. Цю різницю він за-
раховував до відмінностей в навколишньому сере-
довищі, кліматі країн, що сприяють розвитку тих чи
інших галузей [3, с. 120].

Одним з напрямків регіональних досліджень, що
базується на емпіричних закономірностях в регіональ-
ному розміщенні виробництва, є „гравітаційна модель”,
в якій інтенсивність економічної взаємодії між двома
регіонами прямо пропорційно залежить від чисельності
їх населення і обернено пропорційно від відстані між
ними, незбалансованості регіонального розвитку та
зростання регіональної диференціації, що обґрунтова-
но американськими ученими в 50-х рр. ХХ ст.

Відповідно до теорії полюсів росту економічне
зростання відбувається не рівномірно та з різною інтен-
сивністю. Тут також підкреслюється незбалансований
характер економічного зростання, який найбільш інтен-
сивно протікає на обмеженому просторі, в так званих
кластерах, у межах яких прискорюється обмін інфор-
мацією і процес технологічних інновацій.

Теорія регіональних зовнішніх ефектів А. Мар-
шала передбачає, що такі фактори, як великомісткий
ринок, здатний підтримувати виробників проміжних
виробів, а також інтенсивний обмін інформацією в
рамках регіону, який відбувається при концентрації в
ньому виробників однієї галузі, є прикладами пози-
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тивних зовнішніх ефектів. Якщо, з іншого боку, ви-
значити фактори, що сприяють регіональному розпо-
рошенню виробництва, то відкривається можливість
моделювання оптимального регіонального розподілу
виробництва [4].

Однією з проблем регіонального розвитку на
сучасному етапі є зростання розриву в рівні еконо-
мічного розвитку регіонів, що пояснюється відсут-
ністю мобільності факторів виробництва, та недостат-
ня гнучкістю економіки регіонів. Так, в межах єдиної
економічної системи регіонам доводиться конкурува-
ти за фактори виробництва, які лише в довгостроко-
вому плані є високо мобільними, що в результаті інте-
граційних зрушень посилюється завдяки інерційності
щодо підвищення їх експортно орієнтованої економі-
ки та міжрегіональної торгівлі. Формування на регіо-
нальному рівні абсолютних переваг зумовлює не-
обхідність збереження єдиного економічного просто-
ру і міжрегіональних економічних відносин, тобто ви-
никає потреба врахування регіональних факторів під
час здійснення масштабних соціально-економічних пе-
ретворень.

Загалом, намагання найбільш повного урахуван-
ня територіально-господарських передумов у процесі
розвитку  й розміщенні виробництва було притаман-
ним усім історичним етапам розвитку в усіх суспіль-
но-економічних формаціях – від рабовласницької до кла-
сично-капіталістичної, за часів соціалізму та в пост-
індустріальному суспільстві. Однак, в останній час ці
явища набувають особливої специфіки, а саме [5, с. 31] :

1. Все частіше мінімізація суспільно-необхідних
витрат на виробництво одиниці товару (послуги) че-
рез оптимальне врахування регіональних передумов
розвитку й розміщення виробництв, як  парадигма роз-
витку, поступається місцем соціально-економічним та
економіко-екологічним пріоритетам.

2. В умовах обмеження ресурсної бази розвитку
суспільства орієнтація на урахування регіональних
передумов  розвитку виробництва  все більше сто-
сується інфраструктурних галузей.

3. Процеси регіоналізації розвитку продуктивних
сил поглиблюються та все частіше звужуються від на-
ціональних масштабів (на рівні державних народногос-
подарських  комплексів) до територіально-господар-
ських районів макро- та мезо- й навіть мікрорівня. Ре-
гіональні орієнтири стають характерними практично для
всіх сфер життя – не тільки в економічному, але й соці-
альному, етнічному, релігійному вимірах тощо.

4.  Регіоналізація охоплює всі стадії економічно-
го циклу. Зокрема, регіоналізація виробництва по-
єднується із регіоналізацією  споживання, активізацією
регіональних ринків товарів та послуг, їх орієнтацією
на місцеві потреби. В умовах жорсткого конкурент-
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ного середовища сучасного ринкового виробництва
орієнтація готової продукції та  послуг на конкретного
споживача, який формує свій попит у певних су-
спільно-територіальних умовах, є однією з гарантій
успіху економічної діяльності.

5. Процеси регіоналізації охоплюють весь комп-
лекс складових продуктивних сил – і в разі форму-
вання й використання  природно-ресурсного  потен-
ціалу,  і в сфері функціонування соціальної складової
й матеріально-технічного потенціалу суспільного ви-
робництва.

Регіональна диференціація визначає ступінь інте-
грації регіональної економіки з економікою держави і
весь спектр проблем рівномірності і стійкості розвит-
ку регіонів. Конкурентна перевага створюється й утри-
мується в тісному зв’язку з місцевими умовами, тому
на успіх конкуренції впливає структура національної
економіки, стратегічні пріоритети національного роз-
витку.

Забезпечення конкурентних переваг можливе
шляхом вдосконалення продукції на базі застосу-
вання нових технологій її виготовлення, що часто
зумовлює появу на ринку нового продукту. Згідно
з теорією Й. Шумпетера:  „нове, як правило, не ви-
ростає зі старого, а з’являється поряд із ним, витіс-
няє його і змінює все, що зумовлює необхідність у
структурній перебудові. Подальший розвиток – це
не продовження попереднього, а новий виток, по-
роджений іншими умовами і почасти іншими людь-
ми” [6]. Шумпетер вважав, що в конкуренції немає
рівноваги, оскільки конкуренція – це безперервно
змінювана площина, в межах якої продукуються нові
товари та послуги, а також з’являються нові вироб-
ничі процеси та маркетингові шляхи для нових рин-
кових сегментів [6].

Регіони можуть ранжируватися за ступенем за-
доволення стратегічних інтересів підприємницької
структури. Наприклад, регіон, у якому є умови для
створення виробництва або є підприємства для залу-
чення в уже наявно технологічні цикли, інтерес, що
виникає як і ринок збуту, буде набагато привабливі-
ший за регіон, що має зазначені переваги  [7, с. 67].

Детермінанти конкурентоспроможності були ви-
значені М. Портером та відображені в так званому
ромбі конкурентоспроможності, що передбачає страте-
гію фірми, її структуру й суперництво, фактори, по-
пит, споріднені й підтримуючі галузі. З метою оцінки
чинників формування конкуренто-спроможності ре-
гіону М. Портер запропонував використання моделі
„національного ромба”. Досліджувати роль регіону в
створенні конкурентних переваг підприємств можна
за такими складовими: фактори (природні ресурси,
кадри, капітал, інфраструктура та ін.); умови попиту

(рівень доходів, еластичність попиту, вимогливість
покупців до якості товару і послуг тощо); споріднені
й підтримуючі галузі (забезпечують підприємство не-
обхідними ресурсами, комплектуючими виробами,
інформацією, банківськими, страховими та іншими по-
слугами; стратегії підприємств, їх структура та супер-
ництво), що формують конкурентне середовище і роз-
вивають конкурентні переваги на регіональному рівні.
Аналізуючи різні підходи до пояснення природи кон-
курентоспроможності фірми й національної економі-
ки, він дійшов висновку, що конкурентна перевага і
на внутрішньому, і на зовнішньому ринках залежить
від наявності й ефективності використання ресурсів,
що перебувають у розпорядженні [8, с. 67].

Конкурентні переваги регіону забезпечують
додатковий приплив висококваліфікованих кадрів, а
також сприяють активізації інвестиційної діяльності
та прискорюють економічний розвиток.

 Базуючись на принципах конкуренції, регіони,
як і країни, конкурують між собою. Предмет конку-
ренції тут багато в чому схожий з предметом конку-
ренції товарів і фірм, що зумовлено прагненням за-
безпечити власний динамічний сталий розвиток, що в
результаті сприяє  підвищенню доходів населення і гос-
подарюючих суб’єктів, стабілізації політичних і соці-
ально-економічних умов регіону.

Систему формування конкурентних переваг ре-
гіону відображено на рис. 1.

До загальних принципів виділення конкурентних
позицій регіону зараховують:

– досягнення конкурентних позицій є передумо-
вою підвищення конкурентоспроможності підприємств
на внутрішньому, і на зовнішньому ринках, що сприяє
формуванню регіональних ринків;

– незважаючи на різний рівень активності, в кож-
ному регіоні конкурентні позиції є взаємопов'язани-
ми, що викликає економічну зацікавленість суб'єктів
ринку щодо взаємодоповнюваності конкурентних пе-
реваг регіону;

– суттєвий вплив на формування конкурентних
позицій має розвиток виробничої та ринкової інфра-
структури, соціально-економічна політика, наявний по-
тенціал для регіонального розвитку;

– конкурентні позиції в різних регіонах розвива-
лися нерівномірно, що зумовлено впливом багато-
річної регіональної економічної диференціації.

Саме на регіональному рівні формуються пе-
редумови розвитку економіки, що визначають кон-
курентоспроможність регіону. У процесі визначення
конкурентоспроможності регіону необхідно врахову-
вати також рівень життєзабезпечення населення на
основі міжнародних стандартів, а також інші показ-
ники та індикатори.



66
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

Система формування конкурентних переваг ре-
гіону базується на досягненні різнорівневих цілей
розвитку, об’єднаних в такі структурні блоки: за-
безпечення ефективної взаємодії суміжних галузей;
розробка та реалізація стратегій розвитку підпри-
ємств; формування та досягнення балансу факторів
виробництва; розробка заходів зі стимулювання
попиту. Тому досягнення конкурентоспроможності
слід розглядати під впливом факторів: забезпечен-
ня інфраструктурного розвитку; стимулювання роз-
витку інтеграційних взаємозв’язків в межах на регі-
ональному та міжрегіональному рівнях; удоскона-
лення системи управління; підвищення ефективності
реалізації конкурентних стратегій; організації регіо-
нальних груп стратегічного розвитку; залучення
інвестицій з різних джерел; оптимізації використан-
ня ресурсів; оновлення матеріально-технічної бази;
підвищення кваліфікації кадрів; конкурентоспро-
можності продукції; зростання доходів населення;
використання новітніх розробок в практичній діяль-
ності.

Системний  підхід сприяє інтеграції і коорди-
нації всіх рівнів, органів управління, комерційних
і некомерційних організацій, їх ресурсів, створює
умови для підвищення ефективності управління фор-
муванням конкурентоспроможності регіону.

Висновки.  Визначення довгострокових перс-
пектив регіонального розвитку слід розуміти в кон-
тексті соціально-економічних, науково-освітніх, тех-
нічних, інформаційних, культурних та інституційних
умов, що склалися в регіоні та формують його кон-
курентні переваги й уніфікують його з поміж інших
регіонів. Відтак, до способів формування конкурен-
тоспроможності в сучасних умовах належать: ви-
користання новацій і вихід на ринок з високоякіс-
ною продукцією; наближення підприємства до спо-
живача; використання інноваційних чинників у по-
єднанні з новими формами організації виробництва
та інтеграції підприємств в межах регіональних утво-
рень. Оскільки підвищення конкурентоспромож-
ності товарів та послуг є визначальною умовою соці-
ально-економічного розвитку регіонів, важливу

Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець

Рис. 1. Формування конкурентних переваг регіону
 

Система формування конкурентних 
переваг регіону 

перший рівень 

Забезпечення 
ефективної 
взаємодії 
суміжних 
галузей 

Розробка та 
реалізації 
стратегій 
розвитку 

підприємств 

Формування  
та  досягнення 

балансу 
факторів 

виробництва 

Розробка 
заходів зі 

стимулювання 
попиту 

другий рівень 

- забезпечення 
інфраструктур-
ного розвитку; 
- стимулювання 
розвитку 
інтеграційних 
взаємозв’язків в 
межах на 
регіональному 
та між-
регіональному 
рівнях  

- удосконалення 
системи 
управління; 
- підвищення 
ефективності 
реалізації 
конкурентних 
стратегій; 
- організація 
регіональних 
груп 
стратегічного 
розвитку 
 

- залучення 
інвестицій з 
різних  джерел; 
- оптимізація 
використання 
ресурсів; 
- оновлення 
матеріально-
технічної бази; 
- підвищення 
кваліфікації 
кадрів 

- підвищення 
конкуренто-
спроможності 
продукції; 
- зростання 
доходів 
населення; 
- використання 
новітніх  
розробок в 
практичній 
діяльності 



67
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

Б. В. Погріщук, В. М. Пилявець

роль у формуванні конкурентоспроможності регіо-
ну відіграє освіта, наукові знання, що виступають у
формі факторів розвитку виробництва і формуван-
ня інноваційного потенціалу регіонів та національ-
ної економіки загалом.
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методологічні засади формування конкурентних
переваг на регіональному рівні

В роботі визначено особливості формування кон-
курентних переваг, виявлено фактори, що впливають
на рівень конкурентоспроможності регіону та обґрун-
товано загальні принципи формування конкурентних
позицій на регіональному рівні.
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В работе определены особенности формирова-
ния конкурентных преимуществ, выявлены факторы,
влияющие на уровень конкурентоспособности региона
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Россия занимает обширную территорию, не одна
страна мира не располагает таким значительным про-
странством – по существу она представляет страну-
континент. Разные регионы России значительно отли-
чаются между собой природными и демографичес-
кими ресурсами, климатическими условиями и т. д.
В этой связи осуществление исследований и анализ
проблем региональной экономики в российских усло-
виях представляется крайне актуальным.

Важно также и то, что одной из важнейших
составных частей финансовой системы государства
являются региональные финансы, которые охватыва-
ют региональные бюджеты, бюджеты административ-
но-территориальных единиц и финансы субъектов
хозяйствования, используемые для удовлетворения
потребностей регионов. Региональные финансы обес-
печивают финансирование широкого круга мероприя-
тий, связанных с социально-культурным и бытовым
обслуживанием населения. Таким образом, региональ-
ные финансы – это система экономических отноше-
ний, посредством которой распределяется и перерас-
пределяется национальный доход на экономическое и
социальное развитие территорий.

В последнее десятилетие во многих странах на-
блюдается регионализация экономических и социальных
процессов. Это означает, что все в большей мере функ-
ции регулирования воспроизводственных процессов
переходят от центральных уровней государственной
власти к региональным, поэтому роль региональных
финансов усиливается, а сфера их использования рас-
ширяется, в связи с этим величина региональных
финансов растет, и во многих странах она составляет
большую часть финансовых ресурсов государства.

Через региональные финансы государство актив-
но проводит социальную политику. На основе предо-
ставления региональным органам власти бюджетных
средств осуществляется финансирование муници-
пального народного образования, здравохранения,
коммунального обслуживания населения. При этом
круг финансируемых мероприятий расширяется. За
счет средств региональных бюджетов стали финанси-
роваться не только общеобразовательные школы, но
и вузы, крупные объекты здравоохранения, меропри-
ятия по внутренней безопасности, правопорядку и
охране окружающей среды.

С помощью региональных финансов государство

осуществляет выравнивание уровней экономическо-
го и социального развития территорий, которые в ре-
зультате исторических, географических и иного рода
условий отстали в своем общественном развитии от
других регионов страны. Для преодоления такой
отсталости разработаны специальные региональные
программы. Средства на их осуществление форми-
руются за счет доходов бюджетов соответствующих
административно-территориальных единиц, а также
налогов вышестоящих бюджетов. При этом региональ-
ным бюджетам выделяются отчисления от госу-
дарственных налогов, но чаще всего это субвенции,
т. е. финансовые ресурсы, предоставляемые из выше-
стоящих бюджетов на определенные цели.

Региональная экономика как отрасль научных
знаний достаточно давно и продуктивно разрабатыва-
ется отечественными и зарубежными исследователя-
ми. Интересные наработки имеются в теории террито-
риального разделения труда, моделировании регио-
нального развития, разработке схем и прогнозов раз-
вития и размещения производительных сил, исследо-
вании территориальных закономерностей, циклов про-
изводства и т. п. Основным объектом изучения регио-
нальной экономики является территориальная органи-
зация хозяйства [1], причем понятие „регион”, являю-
щееся объектом исследования в региональной эконо-
мике, предполагает рассмотрение районов совершенно
различной площади (добавим, что слова „регион”
и „район” являются синонимами; термин „регион”
имеет латинское происхождение, означающее область,
местность, страна).

Целесообразно, на наш взгляд, из всей совокуп-
ности проблем теории региональной экономики в
особую группу выделить вопросы выявления общего
и особенного в осуществлении хозяйственных про-
цессов в различных районах страны, проблемы меж-
региональных социально-экономических взаимодей-
ствий (межрегиональных технолого-производствен-
ных взаимосвязей, межрегионального товарообмена
и т. п.), вопросы сравнительного анализа перехода к
рынку в разных районах страны и прочее. Раздел же
теории региональной экономики, который специа-
лизируется на рассмотрении и анализе такого рода
проблем, имеет смысл обозначить как „межрегиональ-
ная экономика”. Аналогично раздел теории региональ-
ной экологии, занимающейся рассмотрением и ана-
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лизом вопросов экологических отношений и связей
между различными регионами, целесообразно обо-
значить как „межрегиональная экология”.

Выделение межрегиональной экономики в ка-
честве специального раздела экономической теории
вполне оправдано, ибо, тем самым, акцентируется
внимание на существовании особой группы проблем
выявления общего и особенного в реализации эко-
номических процессов в различных регионах, что
должно, в конечном счете, интенсифицировать про-
цесс их разрешения. Причем следует добавить, что
раскрытие такого рода проблем может существенно
повлиять на эффективность общественного воспро-
изводства в целом, т. к. существуют различные типы
межрегиональных социально-экономических и эколо-
гических отношений, причем от выбора определен-
ного типа отношений, от соотношения элементов, вхо-
дящих в систему межрегиональных взаимодействий,
от выбора форм и методов организации и управления
такого рода взаимодействиями во многом и зависит
эффективность функционирования общества в целом.
В частности, в системе межрегиональных взаимо-
действий, в системе межрегиональных экономичес-
ких отношений можно выделить следующие элемен-
ты, составляющие : производственные, финансовые,
налоговые, бюджетные, транспортные, энергетические,
торговые, трудовые, информационные, интеллектуаль-
ные и прочие межрегиональные взаимодействия.

Система межрегиональных экономических отно-
шений, представляющая объект межрегиональной эко-
номики как отдельной научной дисциплины, в соот-
ветствии с развитием всего общества прошла дли-
тельную эволюцию. Существенное влияние на функ-
ционирование этой системы оказывал тип обществен-
ного устройства, тип социально-экономической фор-
мации. Уже на этапе разложения первобытнообщин-
ного строя и возникновения первых в истории чело-
вечества государств роль и значение системы меж-
территориальных экономических связей в осуществ-
лении нормальной жизнедеятельности общества резко
возрастают. В условиях различных антагонистичес-
ких общественно-экономических формаций – при
рабовладении, феодализме, капитализме степень и
формы межрегиональных экономических отношений
значительно различаются.

Так, при капитализме в связи с повышением роли
НТП как фактора экономической эффективности, уси-
лением значения процессов кооперирования и комби-
нирования общественного производства, наряду с
древнейшей и до сего дня по-прежнему важнейшей
формой межрегиональных экономических отношений,
каковой является межтерриториальная торговля, ста-
ли появляться и иные  формы, как-то: научно-техни-
ческий обмен между районами, межрегиональная ко-
операция и пр. В целом можно констатировать,что по

мере поступательного развития общества степень меж-
территориальных социально-экономических взаимо-
действий существенно возрастает, а число форм и
направлений межрегиональных экономических отно-
шений увеличивается. Однако сказанное не следует
понимать так, что будто данный процесс носит линей-
ный характер – в реальности все гораздо сложнее.
Так, в эпоху феодальной раздробленности уровень
экономических отношений между районами отдель-
ного государства был весьма невысок, поэтому сте-
пень межрегиональных взаимосвязей в этот период
была существенно ниже, чем даже в предшествую-
щую феодализму рабовладельческую общественно-
экономическую формацию.

Таким образом, усиление степени межрегиональ-
ных экономических отношений и появление их новых
форм и направлений по мере поступательного развития
общество проявляется лишь в форме тенденции, кото-
рая периодически нарушается,что объясняется одновре-
менным действием огромного количества разнородных
факторов. Однако, подробный анализ особенностей
функционирования системы межрегиональных взаимо-
связей при рабовладении ифеодализме не входит в нашу
задачу – это делобудущих исследований специалистов-
историков. В этой же работе мы коснемся некоторых
аспектов проблемы межтерриториальных экономичес-
ких отношений в современную эпоху. Но чтобы лучше
понять, в чем заключаются особенности функциониро-
вания системы межрегиональных взаимодействий при
рыночных отношениях, первоначально имеет смысл
проанализировать позитивные и негативные аспекты
функционирования этой системы в условиях социа-
лизма, так как социалистические производственные
отношения в известном смысле являются антагонисти-
ческими по отношению к рыночным.

Однако прежде чем приступить к рассмотрению
различных аспектов функционирования системы меж-
территориальных экономических связей в условиях
социалистических производственных отношений не-
обходимо заметить, что наряду со специфическими
условиями направлениями и факторами, действующи-
ми лишь в некоторых или даже только в одной обще-
ственно-экономической формации, существует до-
вольно большая группа условий и факторов, действие
которых оказывает значительное влияние на функцио-
нирование системы межрегиональных экономических
отношений практически при любом типе обществен-
ного воспроизводства. Так, очевидно, что развитие
межрайонных связей определяется специализацией
экономических районов, степенью комплексности их
хозяйства, уровнем развития и конфигурацией транс-
портной сети, взаимодействием различных видов
транспорта друг с другом [20]. Межтерриториальные
связи выражаются в потоках грузов, электрической
энергии, в миграции трудовых ресурсов, информа-
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ции, необходимой для планирования и оперативного
управления народным хозяйством.

Однако важнейшей предпосылкой, определяю-
щей необходимость существования устойчивых эко-
номических отношений между разными регионами,
является территориальное разделение труда. В конеч-
ном счете, суть территориального разделения труда
заключается в том, что оно выражает собой процесс
производственной (хозяйственной) специализации и
взаимодополнений различных территорий [15]. При-
чем территориальное разделение труда существует в
рамках одной страны, в рамках системы стран с еди-
ным способом общественного воспроизводства и в
рамках мировой системы хозяйствования. Объектив-
но существующей предпосылкой для развития терри-
ториального разделения труда следует считать разли-
чия природных условий и ресурсов разных районов.
Однако в условиях НТР эти различия не являются
решающим фактором развития территориального раз-
деления труда, так как в современную эпоху темпы и
уровень его развития в первую очередь обусловлены
не разнообразием природных условий и ресурсов, а
общественными условиями производства. Это обсто-
ятельство подтверждается тем, что ряд развивающих-
ся стран (например, некоторые новые индустриаль-
ные страны Латинской Америки – Аргентина, Брази-
лия, Мексика) по разнообразию и богатству природ-
ных ресурсов во много раз превосходят некоторые
развитые государства (Италию, Испанию, Люксем-
бург), но в последних территориальное разделение
труда развито гораздо сильнее.

Таким образом, территориальное разделение тру-
да обусловлено экономическими, социальными, при-
родными, технологическими, национально-историчес-
кими особенностями различных территорий и их гео-
графическим положением, то есть комплексом раз-
личных факторов. Территориальное разделение труда
в ходе исторического развития в результате появле-
ния все новых элементов производства приобретает
все новые внутренние связи, но, тем не менее, сохра-
няет и часть связей, сложившихся на предыдущих
этапах развития человеческого общества. Возникно-
вение новых элементов производства и новых про-
странственных связей происходит быстрее, чем отми-
рание старых, поэтому число таких связей возраста-
ет, сами связи становятся многообразнее, и это при-
водит к постоянному углублению территориального
разделения труда. В соответствии со всем ходом раз-
вития общественного производства развитие терри-
ториального разделения труда может идти эволюци-
онным и революционным путем. Революционный путь
развития этого процесса возможен в случае, если
нарушается закон обязательного соответствия произ-
водственных отношений уровню и характеру разви-
тия производительных сил. Сложившееся в недрах

одной общественно-экономической формации тер-
риториальное разделение труда может в корне не со-
ответствовать новому способу производства. В этом
случае возможно революционное изменение терри-
ториального разделения труда – именно такой процесс
имел место в 20-х – 30-х годах в нашей стране.

С развитием территориального разделения труда
самым тесным образом связано формирование эко-
номических районов, в которых формируется и раз-
вивается специализированный хозяйственный комп-
лекс. Поскольку хозяйство районов специализирова-
но, он обязательно должен быть связан с другими спе-
циализированными районами обменом продукции и
другими экономическими отношениями. Межрайон-
ные грузопотоки подразделяют на два типа: 1) снаб-
женческие связи – производственные и потребитель-
ские; 2) связи по кооперированию, представленные
перевозками высокотранспортабельной продукции (в
основном полуфабрикатов), перетоками электричес-
кой энергии в энергосистемах. В снабженческих меж-
районных связях преобладают обогащенное сырье,
топливо (высокотранспортабельное), готовая продук-
ция. Грузами, составляющими основную массу пе-
ревозок, являются нефть, газ, уголь, руды, древеси-
на, зерно, строительные материалы.

В условиях докапиталистических общественно-
экономических формаций развитие общественного
территориального разделении труда не привело к обра-
зованию экономических районов, так как не имело
всеобъемлющего значения и часто носило случайный
характер [19]. Экономические районы складываются
только в эпоху капитализма, причем в этот период их
формирование и рост происходит стихийно, разными
темпами в соответствии с рыночными экономически-
ми законами. В результате уровень социально-эконо-
мического развития в разных районах сильно разли-
чается, появляются, как их называют на Западе, „про-
блемные районы”, „районы бедствия”.

Пространственные производственные связи под-
разделяются на вертикальные (отраслевые) и горизон-
тальные (региональные). Вертикальные направления
производственных связей определяют сложившиеся
и прогнозируемые территориальные пропорции в раз-
витии сырьевых, энергетических, обрабатывающих
отраслей промышленности, а также технологическое
и экономическое сочетание между отраслями произ-
водства [1]. Так, черная металлургия технологически
и экономически связана с угольной, газовой, железо-
рудной, коксохимической и другими отраслями про-
изводства, предприятия которых могут быть размеще-
ны в самых различных районах.

Экономическое единство народного хозяйства
страны выражается в эффективном хозяйственном
сотрудничестве отдельных его частей, что находит свое
проявление в развитии территориальных экономи-
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ческих связей. Различают три вида горизонтальных
связей: экономические связи между предприятиями и
отраслями внутриэкономических районов; межрайон-
ные экономические связи; международные эконо-
мические связи. Можно выделить и иные аспекты,
общие для различных общественных систем.

Так, уже в XIX веке выдающимся английским
ученым Рейвенстейном были открыты законы мигра-
ции населения между регионами, среди которых можно
выделить следующие: уроженцы городов менее склон-
ны к миграциям, чем уроженцы сельских районов
страны; мигранты, перемещающиеся на большие рас-
стояния, обычно направляются в какой-либо крупный
торговый или промышленный центр; каждый круп-
ный миграционный поток порождает компенсирующее
противотечение; процесс рассеяния обратен процес-
су поглощения и ряд других. Наряду с межрегиональ-
ной миграцией населения при рыночных отношениях
тщательно исследовались и иные, не менее важные
направления межтерриториальных взаимодействий,
как-то: межрегиональные финансовые связи, торго-
вые отношения и пр.

Важное значение имеет анализ физических аспек-
тов потоков отдельных товаров и их групп. Изучение
товарных потоков имеет очевидную описательную
ценность. Подобно тому, как данные о промышлен-
ном производстве, занятости и численности населе-
ния обеспечивают полезную информацию об уровне
развития экономики района, сведения о движении
продукции от пункта отправления до пункта назначе-
ния как внутри района, так и за его пределами дают
ценную информацию об оперативных связях района.
Данные первого рода относятся к базисному измере-
нию по вертикали, а данные второго рода – к такому
же измерению в горизонтальной плоскости. Обычно
результаты анализа товарных потоков подчеркивают
одинаково важное значение для экономики района как
ввоза, так и вывоза. Так, например, при изучении
экономики штата Айова в США данные о потоках по-
казали, что основная часть ввоза Айовы предназначе-
на для использования в производстве готовых изде-
лий, которые преобладают в вывозе штата [2].

Несомненный теоретический и практический
интерес представляет анализ мирового опыта взаимо-
отношений федеральных и субфедеральных бюджет-
но-налоговых систем. В этой сфере наблюдается ши-
рокое разнообразие форм взаимоотношений. Так, в
США бюджетно-налоговые отношения внутри феде-
рации Конституцией не регулируются, тем не менее,
несмотря на отсутствие законодательных предпосы-
лок бюджетно-налоговые отношения государства и
регионов в этой стране отличаются стабильностью [21].
В США штаты фактически имеют такие же права в
бюджетно-налоговой сфере, что и федерация в целом,
поэтому в штатах имеются те же налоги по наимено-

ванию, которые собираются в федеральный бюджет, –
подоходный налог с населения и с корпораций, однако
право устанавливать эти налоги в плане их размеров
является исключительной прерогативой самих штатов.
Подоходный налог с населения составляет около 30%
поступлений в бюджет штатов, налог на прибыль кор-
пораций дает относительно небольшое поступление в
бюджет штатов. Наиболее существенным ограниче-
нием налоговых прав штатов служит запрещение
установления мощных косвенных налогов, таких, как
налог с оборота или на добавленную стоимость, так
как эти налоги рассматриваются как препятствующие
свободе торговли между штатами, что запрещено
Конституцией США.

Региональное бюджетно-налоговое регулирова-
ние в Германии является своего рода антиподом рас-
смотренному американскому опыту. В Германии Кон-
ституцией признаются равноценными потребности
общин, земель и федерации в финансовых средствах,
что на практике означает примерно равную долю на-
логовых поступлений в доходной части бюджетов всех
уровней. Для этого осуществляется сложное много-
ступенчатое перераспределение налоговых поступле-
ний между бюджетами, в связи с чем все налоги де-
лятся на две группы: собственные, закрепленные за
соответствующим уровнем (и полностью поступаю-
щие в его бюджет), и общие, разделяемые по установ-
ленным нормам между бюджетами. Собственными
налогами федерации являются главным образом акци-
зы и пошлины; землям принадлежит поимуществен-
ный налог, налог с наследства и дарений, налог с вла-
дельцев автомобилей, акциз на пиво; общинам – по-
земельный и промысловый. К общим налогам отно-
сятся подоходный, корпорационный и НДС. Подоход-
ный налог законодательно делится между федерацией,
землями и общинами в пропорции 42,5%: 42,5%:15%;
корпорационный между федерацией и землями – в про-
порции „пятьдесят на пятьдесят”. НДС используется в
качестве регулирующего, и его пропорции могут ме-
няться в зависимости от динамики доходов и расходов.

Австралия, несмотря на федеративный статус, в
финансовом отношении скорее приближается к уни-
тарному государству. Австралия в финансовом отно-
шении является высокоцентрализованным государ-
ством, особенно эта централизация усилилась во вре-
мя второй мировой войны после введения в 1942 г.
единого налогообложения. С тех пор федеральный
уровень власти получил полномочия использовать
любые формы налогообложения, а штатам было за-
прещено вводить какие – бы то ни было налоги на
продажи и другие косвенные налоги, а также на лич-
ные доходы и доходы компаний. Этот режим не отме-
нили и после войны, и в федеральный бюджет соби-
ралось 80% всех налоговых доходов страны. При
таких объемах централизуемых налоговых поступ-
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лений штатам не хватает собственных доходов для
финансирования закрепленных за ними расходов,
поэтому федеральный уровень широко применяет си-
стему субсидий штатам из своего бюджета, одновре-
менно осуществляя „политику выравнивания”. В
результате в Австралии высокоцентрализованные фи-
нансы при сильной „политике выравнивания” позво-
ляют добиваться того, что по всей стране оказывают-
ся единые государственные услуги. Таким образом,
если США дают пример конституционно нерегулиру-
емых, а Германия – регулируемых бюджетно-налого-
вых федеральных систем, то Австралия в финансо-
вом отношении является высокоцентрализованным го-
сударством. Иначе говоря, в группе стран с развитой
рыночной экономикой наблюдается широкое разно-
образие моделей и форм взаимоотношений федераль-
ных и субфедеральных бюджетно-налоговых систем.
Другой пример – для Швейцарии характерен бюджет-
но-налоговый конфедерализм, что соответствует офи-
циальному статусу этой страны.

В Швейцарии за федеральным уровнем закреп-
лены в основном „международные” функции: внешняя
политика, внешняя торговля, оборона и соответству-
ющие финансы, поэтому налоговая база федерального
уровня довольно узка – это главным образом тамо-
женные пошлины и ряд акцизов [21]. Полномочия по
взиманию военного налога, налога с оборота и нало-
га на пиво имеют ограниченный во времени характер,
определяемый Конституцией Швейцарии. Все осталь-
ные налоги – личный подоходный, с корпораций, по-
земельный, промысловый и ряд других – находятся в
компетенции кантонов, которые и несут основную
ответственность за проведение внутренней политики.
Функционирование этой системы породило достаточ-
но серьезные различия в экономическом развитии
кантонов. Государственной „политики выравнивания”
практически не проводилось, и она осуществлялась
преимущественно за счет миграции населения из бед-
ных регионов в богатые. В условиях территориальной
компактности Швейцарии эта линия долгое время была
вполне оправданной, однако в последнее время ситу-
ация изменилась, в результате чего появилась практи-
ка „выравнивания” путем предоставления субсидий
из федерального бюджета.

Разнообразие бюджетно-налоговых систем среди
развитых стран с рыночной экономикой и их работо-
способность во многом определяются политически-
ми, экономическими и даже идеологическими факто-
рами и особенностями и должны устанавливаться в
соответствии с ними. Заканчивая рассмотрение за-
рубежного опыта взаимоотношений федеральных и
региональных бюджетно-налоговых систем, можно
сделать вывод о том, что в российских условиях обя-
зательным должно быть требование о необходимости
оптимального сочетания различных вариантов таких

систем, причем этот оптимум будет видоизменяться
по мере развития российского общества.

Рассматривая бюджетно-налоговые системы в
группе стран с развитой рыночной экономикой, нельзя
не коснуться и местного уровня. Под местными пони-
маются бюджеты и налоги территориальных образо-
ваний уровней „ниже” государственного в унитарных
странах и субъекта федерации в государствах феде-
ративных. На местные органы власти возлагается глав-
ное бремя удовлетворения социальных запросов на-
селения: здравоохранение, народное образование,
жилищное строительство, строительство и эксплуа-
тация региональных дорог, поддержание обществен-
ного порядка, благоустройство, социальное обеспе-
чение и т. д. Набор этих статей неоднозначен, но клю-
чевые статьи так или иначе присутствуют в бюджет-
но-налоговых системах всех стран. Часть расходов,
осуществляемых местными органами, государство
признает обязательными на всей территории страны с
тем, чтобы все граждане обеспечивались одинаковым
уровнем государственных услуг. Эти расходы, если
не хватает местных доходов, осуществляются путем
дополнительного финансирования из центрального
бюджета. В значительной степени местные расходы во
всех странах обеспечиваются также за счет доходов
от местных налогов, которые, как правило, значитель-
но более разнообразны, чем основные налоги, фор-
мирующие центральный бюджет. Разнообразие отно-
сится не только к названиям налогов, но и к спосо-
бам их установления, исчисления, взимания и т. д.

В США к местному управлению относятся
муниципалитеты, городские управления, школьные
округи и ряд других единиц. Местные бюджеты в этой
стране на 40% формируются за счет отчислений из
вышестоящих бюджетов. Основным собственным
налогом является имущественный, или налог на не-
движимость. Он взимается с земли, зданий, недви-
жимых приспособлений и приносит более 70% нало-
говых поступлений в местные бюджеты. В Германии
общинам, которые являются местным уровнем управ-
ления, запрещено взимание налогов, аналогичных тем,
которые взимаются на вышестоящих уровнях. К наи-
более важным налогам общин относятся поземель-
ный и промысловый, взимаются и различные мест-
ные налоги: на развлечения, на собак, на открытие
питейных заведений и т. д. Важной особенностью этой
страны является то, что законодательная компетенция
в отношении местных налогов принадлежит только
федерации и землям. Во Франции, являющейся уни-
тарным государством, местное управление – много-
уровневая система, включающая регионы, департа-
менты и коммуны. В целом в доходах бюджетов мест-
ных органов власти около 60% составляют налого-
вые поступления и примерно 30% – субсидии из цент-
рального бюджета. Наиболее важными местными на-
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логами во Франции являются налог на жилище, про-
мысловый, поземельный и земельный налог со строе-
ний. Регионы, департаменты и коммуны сами уста-
навливают ставки налогообложения, однако их вели-
чина ограничена определенными правилами. В Вели-
кобритании в местные бюджеты зачисляется только
один налог – на недвижимое имущество: землю, дома,
здания и т. д. В целом этот налог дает около 40% дохо-
дов местных органов власти, остальные 60% покры-
ваются за счет субсидий центрального правительства.

Выбор оптимальной модели взаимоотношений
федеральных, региональных и местных бюджетно-на-
логовых систем является важнейшим направлением те-
ории межрегиональных экономических отношений, ибо
перераспределение финансовых средств между тер-
риториями, в том числе и через центральный бюджет, –
одна из основных проблем межрегиональной эконо-
мики. Выбор той или иной формы взаимоотношений
между федеральными и субфедеральными бюджетно-
налоговыми системами во многом определяет устой-
чивость и эффективность функционирования всей со-
вокупности межрегиональных экономических отноше-
ний. В частности, весьма актуальна проблема выбора
определенной формы взаимоотношений и для Рос-
сии, имеющей в своем составе в настоящее время
83 субъекта федерации, различающихся между собой
природно-климатическими условиями, производствен-
ным потенциалом, демографическими ресурсами.

Определенный теоретический и практический
интерес представляет изучение как позитивных, так и
негативных аспектов функционирования системы меж-
региональных взаимодействий в условиях социализ-
ма. Это тем более актуально, что рыночные реформы
в Poссиии в ряде других постсоциалистических стра-
нах не дали пока еще тех результатов, которых от них
ждут и, поэтому, весьма вероятен определенный от-
ход назад через определенный период времени. Со-
ветские специалисты в области региональной эконо-
мики и экономической географии отмечали, что дос-
тижение цели социалистического хозяйствования –
максимальновозможного удовлетворения потребнос-
тей населения – невозможно без рациональной орга-
низации межрайонных связей, т.е. системы, при кото-
рой наилучшим образом обеспечиваются потребнос-
ти народного хозяйства при наименьших затратах [20].
Для этого следует определять оптимальные зоны рас-
пространения каждого продукта с учетом всей сово-
купности взаимозаменяемых продуктов.

Определение таких зон предполагает необходи-
мость районирования обращения на основе производ-
ственно-транспортной задачи линейного программи-
рования, которая позволяет рассчитать минимальные
затраты на перевозки каждого вида груза с учетом
его взаимозаменяемости, а также сразу для всей тер-
ритории страны определять оптимальные зоны влия-

ния каждого предприятия, промышленного узла и т. д.,
а также уметь находить рациональные пути, по кото-
рым должны осуществляться перевозки грузов. При
этом по каждому грузу рассматриваются межрайон-
ные связи всей системы экономических районов стра-
ны. Районирование обращения, отличающееся от
районирования производства, теснейшим образом с
ним переплетается и, являясь продолжением процес-
са производства, им определяется. По сравнению с
экономическими районами, районы обращения по
своему территориальному составу меняются гораздо
быстрее, поскольку межрайонные связи реагируют не-
медленно на каждое новое строительство, увеличе-
ние производственных мощностей или изменение про-
изводственной специализации.

Таков был общий методологический подход к
решению проблемы оптимизации системы межтерри-
ториальных связей при социализме. Считалось, что
при социализме совершенствованию межрайонных
экономических связей способствовала важнейшая
особенность размещения производительных сил –
комплексное развитие и размещение. Развитый рай-
онный комплекс включает несколько отраслей специ-
ализации, по возможности связанных друг сдругом,
вспомогательные отрасли, способствующие развитию
отраслей специализации и обслуживающие отрасли,
обеспечивающие население района продуктами пита-
ния и другими товарами народного потребления. Про-
блема комплексного развития хозяйства экономичес-
ких районов стала особенно острой у нас в стране в
третьей пятилетке [19]. Дело в том, что в предшеству-
ющие пятилетки в каждом экономическом районе осо-
бенно быстро развивались отрасли специализации,
другие же звенья комплексов отставали. Недостаточ-
но развивались вспомогательные отрасли, способ-
ствующие успешной работе отраслей специализации,
и обслуживающие отрасли, призванные обеспечить
население товарами народного потребления. В резуль-
тате слабо использовались местные топливно-энер-
гетические ресурсы и сырье, возникали массовые
перевозки той продукции, которую можно было с
успехом производить на месте. Поэтому XVIII съезд
КПСС поставил задачу – обеспечить комплексное раз-
витие хозяйства в основных экономических районах
страны.

Многие диспропорции в системе межтерритори-
альных экономических отношений достались Совет-
скому Союзу от царской Poссии. Межрайонные связи
России характеризовались перевозками продукции
почти исключительно в западном направлении. Чрез-
мерная территориальная концентрация обрабатываю-
щей промышленности в Москве, Петербурге и Гор-
нозаводском Юге Украины, достигшая к 1913 г. 87%
валовой продукции, приводила и к соответствующей
географии транспорта и межрайонных связей. „Стя-
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гивание” сырья и топлива к названным центрам и
затем развоз готовой продукции по всей территории
страны из этих центров были характерны для России
и даже всего СССР вплоть до первой пятилетки. На
эти межрайонные связи накладывались перевозки
экспортных грузов, имеющих то же направление – к
портам Прибалтики и Черного моря, что еще более
усиливало западную ориентацию всех грузопотоков.

По мере развития социалистических производ-
ственных отношений стали создаваться новые индус-
триальные центры, происходило освоение новых
районов, что, в конечном счете, привело к коренному
изменению географии межрайонных связей. Наблю-
дались две противоположные тенденции: развитие
производительных сил приводило к росту объема всей
перевозимой массы грузов и росту грузооборота, а
создание предприятий – дублеров по специализации
– к сокращению и ликвидации дальних перевозок,
уменьшению зон влияния отдельных предприятий и
районов. Однако преобладала первая тенденция. Су-
щественные успехи в обеспечении комплексного раз-
вития хозяйства в основных экономических районах
страны были достигнуты до Великой Отечественной
войны и особенно после нее, однако и до самого по-
следнего момента существования социализма многие
районные комплексы СССР нуждались в совершен-
ствовании.

Этот процесс предполагает создание в каждом
районе такой структуры хозяйства, которая находилась
бы в максимальном соответствии с природными, эко-
номическими, демографическими ресурсами района.
Под совершенствованием районного комплекса при
социализме некоторые исследователи понимали раз-
витие в его составе таких отраслей, которые позволят
данному районному комплексу функционировать с
наибольшим народнохозяйственным эффектом. При
этом предполагалось, что максимальный народно-
хозяйственный эффект не достигается путем разме-
щения предприятий, входящих в комплекс в соответ-
ствии с требованиями рационального размещения
определенной отрасли. При разработке различных
вариантов размещения комплекса и предприятий, вхо-
дящих в него, для определения народнохозяйствен-
ного эффекта должны быть учтены затраты по стране
в целом, возникающие в результате создания нового
комплекса, а не отраслевые затраты на каждое отдель-
ное предприятие. Причем комплексное развитие хо-
зяйства экономических районов вовсе не означает
создание замкнутого, изолированного хозяйства и
ослабления межрайонных экономических связей. Так,
недостатки структуры районных комплексов восточ-
ной зоны СССР приводили к нерациональным пере-
возкам круглого леса в западные районы на огром-
ные расстояния.

В этой связи целесообразно привести следую-

щий пример. Шаблонный подход к комплексному раз-
витию района, подход, не основанный на учете народ-
нохозяйственного эффекта, в свое время породил
мнение, что в Коми АССР следовало развивать слож-
ное многоотраслевое хозяйство, в составе которого
обязательно должны были быть разнообразное маши-
ностроение, отрасли, производящие предметы потреб-
ления и ряд других. Однако, как показали расчеты, в
социалистический период в Коми АССР выгодно было
разрабатывать некоторые рудные полезные ископае-
мые, нефть и особенно газ, развивать отрасли, пере-
рабатывающие древесину, лесозаготовки, некоторые
отрасли пищевой промышленности, но не было  смыс-
ла форсировать добычу угля из-за высокой его себе-
стоимости, развивать в больших масштабах машино-
строение и легкую промышленность, так как этот
регион слабо был обеспечен трудовыми ресурсами.

В СССР объем межрайонных перевозок состав-
лял около 75% суммарного грузооборота всех видов
транспорта (кроме автомобильного) [20]. В меж-
районном обмене особенно активно участвовали наи-
более промышленно развитые экономические райо-
ны, специализирующиеся главным образом на отрас-
лях тяжелой промышленности и отличающиеся вы-
сокой материало- и топливоемкостью. Положительный
баланс (превышение вывоза над ввозом) был харак-
терен для ведущих индустриальных районов страны.
Важнейшие угольные базы страны – Донецкая, Куз-
нецкая, Карагандинская, Печорская, Каиско-Ачинс-
кая, Экибастузская – обусловили формирование по-
ложительного межрайонного баланса по транспорти-
ровке различных видов энергии (в том числе элек-
трической) из тех экономических районов, часть
которых они составляют. Развитие межрайонных свя-
зей Урала с его мощной индустрией отклонялось от
общего правила. Из-за истощения собственных круп-
ных источников сырья и топлива он ввозил больше,
чем вывозил. Другие экономические районы, так же
как и Урал, были ввозящими и имели отрицательный
межрайонный баланс. Особенно был велик дефицит
межрайонного обмена грузов для экономических
районов, хозяйство которых ориентировалось на ква-
лифицированный труд. К ним в первую очередь отно-
сились Центральный, Юго-Западный районы УССР,
Волго-Вятский район России, Белоруссия, Прибалти-
ка. К этой группе относились также Дальневосточ-
ный, Среднеазиатский, отчасти Казахстанский райо-
ны, в которых промышленность хотя и развивалась
высокими темпами, но еще не во всем могла удов-
летворить собственные нужды.

В СССР выделяли четыре основных направле-
ния межрайонных экономических связей. Первое –
широтное направление – восток-запад, запад-восток,
по которому осуществлялись связи районов европей-
ской части страны с Уралом, Западной Сибирью, Ка-
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захстаном, Восточной Сибирью и Дальним Востоком.
Второе – меридиональное центрально-европейское на-
правление – юг-север, север-юг. По этому направле-
нию осуществлялись связи Украины, Молдавии с
Центром и Северо-Западом. Третье – меридиональное
Волго-Кавказское направление – с юга на север и
обратно параллельно Волге. На этом направлении осу-
ществлялись связи Кавказа и Поволжья с районами
европейской части СССР и с Уралом. Четвертое – из
Сибири в Среднюю Азию через Казахстан и обратно.
Некоторые из этих направлений в той или иной форме
сохранились и после распада СССР.

В межрайонных связях СССР ведущая роль при-
надлежала топливно-энергетическому комплексу.
Доля ее продукции составляла более половины в об-
щем ее объеме, поступающем в межрайонный обмен.
Среди топливных грузов основные – нефть и газ. Меж-
районные связи по нефти и нефтепродуктам на после-
днем этапе существования Советского Союза суще-
ственно изменились в связи с освоением новых мес-
торождений нефти и газа и широким строительством
трубопроводов. Основные потоки их зарождаются в
восточных районах страны. В межрайонных связях
по нефти Поволжье играет большую роль в сравне-
нии со старыми нефтедобывающими районами. Так,
именно в Поволжье происходит распределение нефтя-
ных потоков, зарождающихся в Обь-Иртышье, отча-
сти на Урале и в самом Поволжье и направляемых в
центральные районы страны и отчасти в южные. В
последнее время все большее значение приобретают
межрайонные связи по природному газу.

Поставки природного газа в европейские райо-
ны позволили значительно сократить завоз сюда куз-
нецких углей, а в Среднюю Азию почти прекратить
ввоз кузнецких и существенно снизить потребление
карагандинских углей. Доля перевозок угля в меж-
районных связях сократилась. Перевозки угля обес-
печивались преимущественно железнодорожным
транспортом и примерно в 4 раза превышали его пе-
ревозки другими видами транспорта. Ведущими ра-
йонами-поставщиками были Донбасс и Кузбасс, при-
чем зона влияния последнего была намного больше,
хотя плотность потребления угля в зоне влияния Дон-
басса выше. В межрайонных связях по энергетике все
более в последний период существования СССР уве-
личивалась доля электрической энергии.

Внедрение достижений НТР в транспорт элект-
роэнергии (создание линий электропередач высокого
напряжения) обеспечило передачу ее на большие рас-
стояния, что отразилось на территориальной органи-
зации энергохозяйства, ибо прежде электростанции
размещались в основном по экономическим районам
с учетом потребностей района. Основные межрайон-
ные потоки электроэнергии в европейской части стра-
ны осуществлялись по ЛЭП высокого напряжения

между Поволжьем и Центром, Поволжьем и Уралом,
Центром и Северо-Западом, Поволжьем и Донбас-
сом, Казахстаном и Центром, Казахстаном и Уралом.
Менее значительные потоки электроэнергии осуществ-
лялись по ЛЭП меньшего напряжения между сосед-
ними экономическими районами – Прибалтикой и Се-
веро-Западом, Волго-Вятским районом и Уралом и т. д.

Около 15% грузооборота всех видов транспорта
СССР (кроме трубопроводного и электронного) было
представлено перевозками сырья и готовой продук-
ции заводов черной и цветной металлургии. К основ-
ным железорудным районам, удовлетворяющим
почти все потребности страны в сырье черной метал-
лургии, относились Кустанайский, Криворожский,
Курская магнитная аномалия, а также Ангаро-Илим-
ский, Абаканский и Костамукшский. Наиболее мощ-
ные потоки железной руды зарождались в Криворож-
ском бассейне, но его роль в межрайонных связях
была меньше, чем Кустанайского и Курской магнит-
ной аномалии, поскольку значительная доля добывае-
мой в Криворожье руды использовалась металлурги-
ческими заводами Донецко-Приднепровского района
и экспортировалась. Курская руда поступала на ме-
таллургические предприятия европейской части СССР,
кустанайская руда в первую очередь удовлетворяла
потребности Урала и Казахстана [20]. Межрайонные
связи по железной руде не создавали таких мощных
потоков, как по углю, прежде всего потому, что мно-
гие районы – Закавказье, Северо-Запад, Донецко-При-
днепровский, Центральный Казахстан, Восточная и
частично Западная Сибирь обеспечивали свою метал-
лургию за счет добычи собственных железных руд.

В качестве основных поставщиков чугуна в быв-
шем СССР выступали два района: Донецко-Приднеп-
ровский и Урал. Первый снабжал чугуном главным
образом Центр и Поволжье, второй – кроме них, еще
и Казахстан и Среднюю Азию. Межрайонные связи
по чугуну требовали совершенствования путем со-
кращения его перевозок, поскольку отрыв проката от
сталеплавильных и доменных цехов существенно удо-
рожал продукцию (до 18%). Сокращение перевозок
чугуна и заготовок для проката можно было достиг-
нуть, ликвидировав несоответствие между производ-
ственными стадиями металлургического процесса, в
первую очередь в крупных металлургических цент-
рах, а также прекратив встречные перевозки чугуна
из Донбасса и с Урала в Восточную Сибирь, с Урала
на Дальний Восток и из Кузбасса на Урал. Размеще-
ние металлургических центров в большой мере опре-
деляет связи машиностроения, и хотя в структуре
грузопотоков доля перевозок машин была невелика
(менее 1%), роль машиностроения в производстве
страны была огромна. В СССР машиностроительные
центры Украины, Центра, Северо-Запада, Поволжья,
Урала обеспечивали подавляющую часть потребнос-
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тей страны в продукции машиностроения, причем зна-
чительное количество машин приходилось вывозить
из европейской части страны на Восток.

Формирование связей по лесным грузам опре-
деляется сосредоточением лесных ресурсов в север-
ных азиатских и европейских районах страны, кон-
центрацией в этих районах деревообрабатывающих и
деревоперерабатывающих предприятий, а основных
потребителей деловой древесины – в центральных и
южных. Поэтому основные потоки лесных грузов по
железным дорогам направлялись с севера на юг и с
востока на запад. Меридиональное направление тече-
ния крупнейших рек страны способствовало образо-
ванию потоков с юга на север. Эти потоки древесины
часто были связаны с экспортными операциями СССР.
Помимо лесного хозяйства другой важнейшей сфе-
рой АПК является сельское хозяйство. Перевозки про-
дуктов сельского хозяйства отличаются сезонностью
и сильными ежегодными колебаниями как по направ-
лению, так и по мощности потоков. Наиболее значи-
тельны перевозки хлеба, в межрайонных связях уча-
ствуют и технические культуры, овощи, продукты
животноводства (мясо, шерсть) и живой скот.

Основными районами формирования хлебных
потоков, т. е. зерновыми базами страны в бывшем
Советском Союзе были: Юг Украины, Северный Кав-
каз, Поволжье и Северный Казахстан. Их доля в про-
изводстве хлеба составляла в среднем более 60%, хотя
в них проживало меньше 40% населения страны.
Основными районами ввоза были: Центр, районы Се-
вера европейской части, Волго-Вятский район, Урал,
Прибалтика, Белоруссия, Средняя Азия. Здесь было
сосредоточено около 40% населения страны, а хлеба
производилось около 20%.

Из всех видов строительных материалов в меж-
районных связях главным образом участвует цемент.
В СССР выделяли пять районов наиболее крупных
производителей цемента: Донецко-Приднепровский,
Поволжский, Уральский, Центр, Северный Кавказ.
Донецко-Приднепровский район потреблял цемента
почти столько же, сколько и производил, поэтому
в межрайонном обмене он не играл сколько-нибудь
существенной роли. Основные потоки направлялись
из Поволжья и Центра, а также с Урала, цемент пере-
возился как в западном, так и в восточном направле-
нии. Рационализация межрайонных связей по цемен-
ту может быть осуществлена за счет замены перево-
зок цемента перевозками клинкера.

Анализ перевозок массовых грузов (угля,
нефти, руды, металла, леса, строительных материалов,
хлеба) показывает, что для большей части экономи-
ческих районов было характерно преобладание вну-
трирайонных перевозок над межрайонными. В после-
дний период существования СССР здесь соотноше-
ние между межрайонными и внутрирайонными свя-

зями составляло 40,1: 59,9, а в 1965 г. – 38,5: 61,5,
т. е. наблюдалась устойчивая тенденция к дальнейше-
му развитию межрайонного обмена. Однако при уве-
личении значения межрайонных связей по-прежнему
преобладали внутрирайонные. Это объясняется тем,
что первоначально территориальное разделение труда
было преимущественно внутрирайонным. Межрайон-
ные экономические связи стали интенсивно разви-
ваться в результате внедрения парового транспорта в
XIX столетии. В результате развития железнодорож-
ного транспорта стали экономически оправданы мас-
совые межрайонные перевозки сравнительно деше-
вых товаров: нефти, угля, зерна и хлопка, металлов и
металлических изделий, удобрений, тканей и др. С раз-
витием морского транспорта более эффективным стал
и международный обмен.

Соотношение между межрайонными и внутри-
районными экономическими связями неодинаково для
различных отраслей. Наибольшее значение имеют
межрайонные связи для цветной металлургии, маши-
ностроения, парфюмерной промышленности, некото-
рых отраслей пищевой промышленности (более 70%).
Меняется соотношение между этими двумя видами
территориальных связей и по районам. Наиболее
интенсивны связи с соседними экономическими
районами. По мере удаления от очагов зарождения
грузопотоков их интенсивность и мощность, как пра-
вило, падают. Каждый из этих очагов создает свою
зону влияния, в которой осуществляются связи по
менее транспортабельным, но более массовым гру-
зам. За пределы зон выходят грузы, в основном,
более транспортабельные. При оценке межрайонных
связей важно сопоставление темпов роста средней
дальности перевозок с темпами роста и уровнем ком-
плексности развития хозяйства.

Очевидно, что те районы, уровень комплексно-
го развития которых невелик, требуют ускоренного
роста вспомогательных и обслуживающих отраслей
с тем, чтобы снизить транспортные затраты на завоз в
эти районы многих видов продукции, необходимой
отраслям их специализации и населению. Для опре-
деления уровня комплексности используют систему
показателей [19], к которым относят законченность
важнейших производственных циклов, обеспечен-
ность продукцией собственного производства, разви-
тие сферы обслуживания, соотношение межрегиональ-
ных и внутрирегиональных перевозок грузов и ряд
других. Показатель, характеризующий уровень комп-
лексного развития района можно определять и на
основе отношения удельного веса внутрирайонных
перевозок района во внутрирайонных перевозках
страны к удельному весу района в площади страны. В
СССР максимальное  значение   межрайонный  обмен
имел  для  Волго-Вятского, Южного, Поволжского и
Центрально-Черноземного районов. Наименьшее
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значение межрайонные экономические связи имели
для Закавказского, Среднеазиатского и Дальневосточ-
ного районов.

Для определения зависимости района от других
экономических районов по отдельным видам продук-
ции используется индекс ввоза по каждому виду про-
дукции, который рассчитывается как отношение вво-
за данной продукции в какой-то район из другого ра-
йона к потреблению этой продукции в первом районе.
Этот показатель также следует включить в приведен-
ную выше систему показателей, характеризующих
межрегиональные экономические отношения.

По характеру транспортного баланса экономи-
ческие районы делятся на два вида: экономические
районы с превышением вывоза над ввозом (актив-
ный транспортный баланс) и экономические районы с
превышением ввоза над вывозом (пассивный транс-
портный баланс). Для улучшения транспортного ба-
ланса следует устранить или хотя бы уменьшить нера-
циональные перевозки, которые по причинам их воз-
никновения и влиянию, оказываемому на работу
транспорта, можно классифицировать на следующие
укрупненные группы: 1) встречные; 2) излишне даль-
ние; 3) повторные (на одном и том же виде транспор-
та); 4) короткопробежные (для железнодорожного);
5) осуществляемые по железным дорогам в направ-
лениях, где более эффективно использовать другие
виды магистрального транспорта; 6) перевозки недо-
статочно подготовленной к транспортировке продук-
ции. Для главных топливных и сырьевых индустри-
альных районов характерен активный транспортный
баланс. Пассивный транспортный баланс, как прави-
ло, имеют районы индустриально-аграрного типа и
районы обрабатывающей промышленности. В СССР
к районам с положительным сальдо по вывозу гру-
зов относились Северо-Западный, Поволжский, Ка-
захстанский, Западно-Сибирский и ряд других, а к
районам с отрицательным сальдо по вывозу грузов
относились Закавказский, Уральский, Южный, При-
балтийский и многие другие.

Таким образом, в условиях социализма меж-
региональные экономические связи являлись основой
формирования экономики всей системы районов и
каждого района в отдельности. На характер и масш-
таб межтерриториальных связей влияют: 1) степень
специализации хозяйства; 2) уровень комплексности
экономических районов; 3) эффективность использу-
емых ресурсов; 4) достижения в управлении и орга-
низации хозяйственной деятельности экономических
районов; 5) региональная взаимозависимость отрас-
лей народного хозяйства; 6) рациональность разме-
щения отраслей производства и отдельных предприя-
тий. Очевидно, что многие выявленные факторы и
показатели, характеризующие межрегиональные эко-
номические отношения при социализме, можно ис-

пользовать при анализе межрегиональных взаимодей-
ствий и в иных социально-экономических условиях,
в том числе и при рыночных производственных отно-
шениях.

Необходимо заметить, что вопросами межрегио-
нальной экономики и отечественные, и зарубежные
исследователи в той или иной форме занимались и
раньше, правда происходило это в основном спора-
дически. Как такового целенаправленного исследо-
вания межрегиональных социально-экономических
проблем до сих пор не было и, поэтому, для того,
чтобы восполнить этот пробел, нужно создать усло-
вия и принять необходимые меры для полноценного и
комплексного развития межрегиональной экономики
как особой и специализированной теоретической дис-
циплины.

Как уже отмечалось, межрегиональные пробле-
мы и раньше время от времени рассматривались в
специальной литературе. Так, например, за рубежом
такого рода вопросами занимался выдающийся спе-
циалист в области регионального анализа Уолтер
Изард. В своей классической работе „Методы регио-
нального анализа: введение в науку о регионах”, рас-
сматривая характерные черты экономики любого ре-
гиона, У. Изард отмечал, что специфический путь его
развития и эти характерные черты связаны запутан-
ным клубком взаимозависимостей, причем в этом
клубке переплетаются межрайонные проблемы наро-
донаселения, обеспеченности ресурсами, размещения
производства, местных особенностей хозяйства, рас-
пределения доходов между различными социальны-
ми группами, состояние платежного баланса, рынков
сбыта, центральных мест и городских конурбаций,
административной и политической организации,
институтов и даже моральных ценностей, стимулов и
социальных целей [2]. Все эти системы связаны меж-
районными системами межотраслевых потоков това-
ров и денег, перемещений населения, транспортных
путей и вообще социально-культурным взаимодей-
ствием, включая и процессы принятия решений.

Большой интерес представляет содержащийся в
монографии У. Изарда анализ возможностей исполь-
зования различного рода экономико-математических
моделей в разрешении межрегиональных проблем.
Так, представляет значительный интерес использова-
ние гравитационной модели при изучении социально-
экономических взаимосвязей между разными регио-
нами, в частности, при анализе вопросов об оптималь-
ном сочетании районов разных размеров и форм.
Широкие возможности имеет также использование
метода сравнительных издержек, особенно при реше-
нии задач оценки эффективности размещения отдель-
ных видов производств и предприятий в тех или иных
регионах. Можно выделить и другие экономико-
математические модели – линейную межрайонную

К. В. Павлов



78
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

модель, использование метода изучения связей по
схеме „затраты – выпуск” как для описания суще-
ствующих межтерриториальных связей, так и для про-
гноза их динамики.

Отечественные исследователи также определен-
ное внимание уделяли вопросам межрегиональной эко-
номики. Так, в советский период в ведущих научно-
исследовательских организациях: Совете по изучению
производительных сил при Госплане СССР, Институте
экономики и организации промышленного производ-
ства СО АН СССР и ряде других еще с середины 60-х
годов разрабатывались межтерриториальные экономи-
ко-математические модели. Например, под руковод-
ством С. А. Николаева (СОПС) была разработана и экс-
периментально проверена межрайонная, межотрасле-
вая модель размещения промышленного производства
(на 1971 – 1980 гг.). Задачей модели было оптимальное
распределение приростов производства отдельных
видов промышленной продукции на перспективный
период по крупным экономическим районам с учетом
наилучшего использования районных ресурсов. При
разработке модели исходили из минимальных суммар-
ных издержек производства всех видов продукции и
перевозок сырья и готовой продукции [3]. На основе
сокращенного варианта данной модели были проана-
лизированы производственные связи между микрозо-
нами и определена экономически обоснованная отрас-
левая структура восточных районов страны. В Инсти-
туте экономики и организации промышленного произ-
водства СО АН СССР были разработаны различные
варианты оптимизационной межотраслевой, межреги-
ональной модели (ОМММ-1 и ОМММ-2 – в послед-
нем варианте рассматривалась модель с оптимизируе-
мыми параметрами роста капиталовложений) [4]. Эти
модели были предназначены для использования на раз-
ных этапах предплановых обоснований территориаль-
ной системы хозяйства при изучении тенденций и зако-
номерностей размещения производительных сил, раз-
работке конкретных мероприятий региональной эконо-
мической политики.

Вопросами межрегиональной экономики занима-
лись и ряд других зарубежных и отечественных ис-
следователей. Так, Каррозерс сформулировал прин-
ципы и условия оптимального сочетания районов
общего типа – по его мнению оптимальное сочетание
районов общего типа должно как можно полнее отве-
чать следующим требованиям:

1) не допускать концентрации масс на перифе-
рии района;

2) обеспечить в пределах каждого региона опре-
деленный узловой центр тяжести масс;

3) предопределить совпадение центров тяжести
масс и фактической территории;

4) обусловить правильные геометрические фор-
мы территории каждого района;

5) обеспечить примерно одинаковые размеры тер-
ритории смежных районов при примерно однородной
плотности масс;

6) создать пропорциональную зависимость раз-
меров территории района от плотности масс [2].

Г. Ричардсон считал, что удовлетворительная
теория должна объяснять несбалансированный рост в
межрайонной системе и пространственную неравно-
мерность развития в каждом районе. Залогом дости-
жения подобной цели он считает увязку различных
направлений, размещенческих исследований и кон-
цепций, разработанных в их рамках [5]. В первую
очередь Г. Ричардсон ставит вопрос об интеграции
региональной макроэкономики и традиционной тео-
рии размещения, что, по его мнению, позволило бы
экономистам более реалистично интерпретировать
процессы, протекающие в области пространственных
структур.

Большое внимание межрегиональным пробле-
мам уделяли такие выдающиеся экономисты, как
В. Леонтьев, Я. Тинберген, Г. Разул и другие [6]. Оте-
чественные экономисты довольно давно  занимаются
вопросами сравнительного анализа социально-эконо-
мического развития разных районов страны, их взаи-
мосвязями и взаимозависимостями. В социалистичес-
кую эпоху в этой связи следует выделить работы
Ю. Ф. Воробьева [7], В. В. Кистанова [8], Г. М. Лап-
по [9] и пр.; немало исследований российских уче-
ных появилось и в переходный период – так, можно
отметить монографию О. Г. Дмитриевой [10], коллек-
тивную монографию по сравнительному анализу эко-
номического развития регионов, входящих в Север-
ный экономический район [11] и ряд других.

Таким образом, в той или иной форме пробле-
мами межрегиональной экономики занимались как
отечественные, так и зарубежные ученые. Однако под-
ходы к решению межрегиональных проблем, содер-
жащиеся в работах отечественных и зарубежных уче-
ных, порой существенно отличаются. Это связано с
тем, что работы отечественных исследователей соци-
алистического  периода основывались на том, что
директивно-приказные методы управления являлись
стержневым звеном функционирования социально-
экономической системы, тогда как зарубежные уче-
ные анализировали межрегиональные проблемы в
условиях рыночных методов хозяйствования. Данное
положение справедливо и в отношении всей теории
региональной экономики, одним из разделов которой
и является межрегиональная экономика. Чтобы не быть
голословными, приведем в пользу высказанного по-
ложения некоторые аргументы.

Так, один из крупнейших советских ученых,
многолетний руководитель СОПСа, академик Н. Н. Не-
красов писал, что задачей региональной экономики
как нового направления в экономической науке явля-
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ется постановка и разработка новых теоретических про-
блем, необходимых для практического решения со-
временных задач планирования и территориальной
организации хозяйства страны [1]. На наш взгляд,
в работах по региональной экономике социалисти-
ческого периода есть немало ценного, которое можно
использовать и в настоящее время.

В этой связи не следует впадать в другую край-
ность и слепо, некритически использовать труды за-
рубежных исследователей.

Уточним сказанное. Во-первых, не смотря на
очевидные отличия различных социально-экономичес-
ких систем (развитый рынок, переходный период,
социалистическая экономика), во всех случаях име-
ется широкий круг общих региональных проблем, ибо
важнейшей составляющей предмета исследований
теории региональной экономики является изучение
пространственного аспекта общественного воспроиз-
водства. Во-вторых, общность проявляется в том, что
во всех случаях региональные экономические иссле-
дования процессов рационального размещения про-
изводительных сил и формирования комплекса хозяй-
ства экономических районов по существу исходят из
одних и тех же объективных принципов, к которым
относятся следующие: постоянное совершенствова-
ние территориального разделения труда, определяю-
щего рациональную производственную специализа-
цию экономических районов; достижение высокой
экономической эффективности общественного произ-
водства, определяемой созданием и развитием еди-
ного народно-хозяйственного комплекса; последова-
тельное развитие комплексности хозяйства каждого
региона страны [1]. В-третьих, несмотря на многооб-
разие, можно выделить общие, независящие от типа
социально-экономической системы факторы оптималь-
ного размещения материального производства. К ним,
в частности, относятся: использование экономичес-
ких природных ресурсов; рациональное использова-
ние трудовых ресурсов; оптимальные размеры про-
изводства и его организации; рост эффективности про-
изводственных связей новых предприятий.

Таким образом, общность подходов к решению
региональных проблем безотносительно к типу соци-
ально-экономической системы в конечном счете ко-
ренится в объекте исследования (как в этой связи от-
мечают некоторые ученые, при условии неизменнос-
ти границ объект региональной экономики можно счи-
тать в определенной мере „вечным”, не меняющимся
[13]). По определению, под объектом территориаль-
ного управления понимается весь хозяйственный, эко-
номический и производственный комплекс, который
формируется независимо от состава отраслей и ве-
домственной подчиненности объединений (предприя-
тий), организаций и учреждений, расположенных на
определенной территории [14]. Таким образом, поня-

тие „регион”, являющееся объектом исследования в
региональной экономике, предполагает рассмотрение
районов совершенно различной площади.

Однако возможность использования методов
региональной экономики при анализе территориаль-
ных воспроизводственных процессов вне зависимо-
сти от типа общественной системы объясняется не
только общностью, неизменностью объекта исследо-
вания. Дело в том, что сами различные типы социаль-
но-экономических систем, несмотря на существенные
отличия, содержат и немало общих компонентов, ибо
в каждой системе присутствуют (хотя и в разных про-
порциях) и государственные, и рыночные (товарно-
денежные) механизмы и регуляторы. Но, тем не
менее, коренная трансформация хозяйственной сис-
темы, переход к рынку привели к существенному сме-
щению акцентов в направлении использования резуль-
татов регионального анализа. Так, если раньше реги-
ональные исследования были прежде всего направ-
лены на обслуживание потребностей централизован-
ной системы управления, в связи с чем превалировал
общесоюзный подход к решению региональных проб-
лем, то в настоящее время начали существенную роль
играть региональные и местные интересы [13]. В
новых условиях центр тяжести исследований переме-
щается с вопросов размещения производства на про-
блемы социального и экономического развития рес-
публик и регионов, при этом директивное установле-
ние производственных заданий по территории усту-
пает место вариантной проработке возможных сцена-
риев развития экономических и социальных про-
цессов в регионах страны, а прямое распределение
ресурсов – разработке экономических и правовых
рычагов воздействия на процессы размещения инвес-
тиций и регионального развития [13].

Важно и то, что во многом меняются критерии
эффективного и оптимального функционирования
регионального производства – так, если раньше пре-
обладали народнохозяйственные критерии, то при раз-
витом рынке должны преобладать социальные и эко-
логические ориентиры [13]. Вместе с тем в новых
условиях хозяйствования появляются и совершенно
новые для региональной экономики направления ис-
следований, такие, как анализ процесса разгосудар-
ствления собственности в разных регионах, изучение
свободных экономических зон, исследование нового
финансового механизма взаимодействия территорий
и пр. [12]. Все вышесказанное относится и к меж-
региональной экономике как специальному разделу
теории региональной экономики. Вместе с тем новые
условия хозяйствования существенно повлияли на
предмет исследования и способствовали появлению
новых направлений в межрегиональной экономике.

Таким образом, межрегиональные социально-
экономические (в том числе и эколого-экономичес-
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кие) отношения представляют собой один из наименее
изученных аспектов теории региональной экономи-
ки [16]. В частности, в настоящее время не приходит-
ся говорить о существовании достаточно полной си-
стемы показателей, на основе которой можно полу-
чить всестороннюю комплексную информацию о со-
стоянии и динамике межрегиональных хозяйственных
взаимодействий и связей. Во многом именно с этим
обстоятельством связано отсутствие полной и доста-
точно достоверной статистической информации об
эколого-экономических отношениях между разными
регионами России в условиях формирования рыноч-
ных отношений. В связи с этим весьма актуально рас-
смотрение проблемы о системе показателей, харак-
теризующих различные направления и формы меж-
территориальных хозяйственных взаимосвязей.

В этой системе в особую группу следует выде-
лить показатели, характеризующие межрегиональную
торговлю. Целесообразно использовать показатели
регионального экспорта и импорта, измеряемые как в
стоимостной, так и в натуральной форме. Правда в
этой связи может возникнуть путаница из-за того, что
многие регионы, особенно относящиеся к погранич-
ным, непосредственно торгуют с другими государ-
ствами и поэтому в этих случаях более правильным
было бы, если под региональным импортом и экс-
портом понимать соответственно ввоз в регион и
вывоз товаров и услуг из данного региона за грани-
цу, а для обозначения результатов собственно меж-
региональной торговли использовать показатели меж-
регионального ввоза и межрегионального вывоза.
Такое разграничение понятий позволит осуществлять
более точный учет торговых отношений определенно-
го региона как с иными регионами страны, так и с
другими государствами [17]. Если же мы хотим по-
лучить общее представление о торговых отношениях
определенного региона (т. е. вне зависимости от того,
с каким субъектом хозяйствования осуществляются
торговые операции – со страной или с другим регио-
ном), то целесообразно, на наш взгляд, использовать
показатели совокупного ввоза в данный регион и со-
вокупного вывоза из региона.

Предложенный подход позволяет учитывать в
статистике особенности торговых отношений региона
в зависимости от специфики его торгового партнера
(т. е. иного региона той же самой страны или другого
государства). Таким образом, в соответствии с нашим
подходом применительно к конкретному региону под
региональным экспортом понимаются товары или
услуги, произведенные в данном регионе и продан-
ные покупателям в других странах. Под региональ-
ным импортом понимаются приобретенные в других
государствах и ввезенные в данный регион товары и
услуги. Под межрегиональным вывозом понимаются
товары и услуги, произведенные в данном регионе и

проданные покупателям в других регионах того же
самого государства. Под межрегиональным ввозом
понимаются приобретенные в других регионах стра-
ны и ввезенные в данный регион товары и услуги.
Под совокупным вывозом из региона понимаются
товары и услуги, произведенные в данном регионе и
проданные покупателям как в других странах, так и в
других регионах того же самого государства. Поэтому
совокупный вывоз из региона равен сумме между
региональным экспортом и межрегиональным выво-
зом. Под совокупным ввозом в регион понимаются
приобретенные как в других регионах страны, так и в
других государствах и ввезенные в данный регион
товары и услуги. Поэтому совокупный ввоз в регион
равен сумме между региональным импортом и меж-
региональным ввозом. В связи с необходимостью
учета экологической составляющей в каждом из этих
показателей следует выделить ту часть, которая при-
ходится на экологически чистую продукцию (т. е. в
статистическом учете следует использовать и такие
показатели, как региональный экспорт и импорт эко-
логически чистой продукции, межрегиональный ввоз
и вывоз экологически чистой продукции, показатели
объемов экологически грязных  ингредиентов, дви-
жущихся из одного региона в другой, в том числе и
объемы выбросов веществ, загрязняющих окружаю-
щую среду и т. д. – этими вопросами должна зани-
маться межрегиональная экология).

Как известно, в статистике международной тор-
говли выделяют также показатели экспортной квоты
и импортной квоты, под которыми понимаются уста-
новленные государственными организациями соответ-
ственно объемы экспорта и импорта конкретных
товаров. В определенном смысле эти понятия могут
использоваться и на региональном уровне, ибо уста-
навливаемые в целом по стране количественные
ограничения на экспорт и импорт определенных
товаров далее распределяются по конкретным регио-
нам. По аналогии, могут использоваться показатели
квоты межрегионального ввоза или вывоза, а также
квоты совокупного ввоза в регион или совокупного
вывоза из региона (в том числе и экологически чис-
той продукции), причем такого рода квоты могут в
принципе устанавливаться как на государственном
уровне, так и самими региональными властными
структурами. Последняя ситуация особенно часто
встречается в условиях кризиса недопроизводства.

В статистике международной торговли выделя-
ют также такой показатель, как чистый экспорт това-
ров и услуг, под которым понимается разница между
совокупным экспортом и совокупным импортом стра-
ны за год. Очевидно, что понятие чистого экспорта
товаров и услуг может использоваться не только на
национальном, но и на региональном уровне – в этом
случае под чистым экспортом региона понимается
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разница между совокупным экспортом и совокупным
импортом региона за год. На наш взгляд, по аналогии
имеет смысл для более точной оценки объемов меж-
региональной торговли ввести понятия чистого меж-
регионального вывоза и чистого совокупного вывоза
из региона. При этом, под чистым межрегиональным
вывозом следует понимать разницу между межреги-
ональным вывозом и межрегиональным ввозом кон-
кретного региона за определенный период времени
(обычно за год). В свою очередь, под чистым сово-
купным вывозом из региона следует понимать разни-
цу между совокупным вывозом из региона и сово-
купным ввозом в регион за год [18].

Учитывая высокую продуктивность использова-
ния аналогии между положениями теории междуна-
родных экономических отношений и положениями
теории межрегиональных экономических отношений,
особое внимание следует уделить анализу такого
важного показателя статистики международной тор-
говли, каковым является внешнеторговый оборот. Как
известно, под внешнеторговым оборотом понимается
сумма стоимостей экспорта и импорта за определен-
ный период: месяц, квартал, год. По аналогии можно
ввести понятие внешнеторгового оборота региона, под
которым следует понимать сумму стоимостей регио-
нального экспорта и регионального импорта за опре-
деленный период. Для более точной оценки объемов
межрегиональной торговли целесообразно использо-
вать такие показатели межрегионального оборота
(или товарооборота), определенного для конкретного
региона и совокупного внешнеторгового оборота
региона. При этом под межрегиональным оборотом
региона следует понимать сумму межрегионального
ввоза и межрегионального вывоза региона за опре-
деленный период: месяц, квартал, год. Под совокуп-
ным внешнеторговым оборотом региона следует по-
нимать сумму между совокупным ввозом в регион и
совокупным вывозом из региона за определенный
период. Все эти показатели можно использовать и для
учета экологически чистой продукции.

Таким образом, группа статистических показа-
телей, характеризующих межрегиональную торговлю,
включает значительно больше показателей, чем ана-
логичная группа показателей, характеризующих меж-
дународную торговлю. Это связано с тем, что регион
как объект хозяйствования в системе торговли свя-
зан с большим числом разновидностей хозяйствен-
ных объектов, чем страна, как объект хозяйствования
в системе международной торговли. Поскольку ре-
гион, как правило, имеет торговые отношения не только
с другими регионами, но и с другими государствами,
в систему статистических показателей, характеризу-
ющих межрегиональную торговлю наряду с показа-
телями экспорта, импорта, внешнеторгового оборота
(то есть наряду с показателями, характеризующими

также и международную торговлю), целесообразно
включить и такие показатели, как межрегиональный
оборот, совокупный внешнеторговый оборот региона
и ряд других, специфичных именно для статистики
межрегиональной торговли. Причем удельный вес та-
кого рода специфичных показателей в общей группе
показателей, характеризующих межрегиональную тор-
говлю, напрямую будет зависеть от той доли, какую
во внешней торговле данного региона занимает меж-
региональная торговля, а какую – торговля с други-
ми государствами.

Важно учитывать также следующее обстоятель-
ство. Подобно тому, как мировой товарооборот опре-
деляется путем суммирования внешнеторгового обо-
рота всех государств планеты, можно определять меж-
региональный товарооборот каждой страны путем
суммирования межрегионального товарооборота каж-
дого ее региона. Именно эта величина и характеризу-
ет на макроуровне взаимосвязь всех регионов стра-
ны в сфере торговли, причем межрегиональный това-
рооборот государства меньше национального товаро-
оборота на величину суммы внутрирегионального то-
варооборота каждого региона (очевидно, что товаро-
оборот любого региона слагается из двух частей: меж-
регионального товарооборота региона и его внутри-
регионального товарооборота). В группе показателей,
характеризующих межрегиональную торговлю, необ-
ходимо учитывать также показатели товарной струк-
туры и географического распределения межрегио-
нальной торговли (в том числе и экологически чис-
той продукции), показатели торгового баланса регио-
на, причем все показатели следует учитывать не толь-
ко в статике, во и в динамике. Заканчивая рассмотре-
ние вопросов о группе показателей, характеризующих
межрегиональную торговлю, нельзя не коснуться и
еще одного.

В соответствии с кейнсианской теорией экспорт
оказывает множительное (мультиплицированное) воз-
действие на доход, подобно инвестициям и государ-
ственным расходам. Поэтому экспорт и импорт, как и
другие составляющие совокупных расходов, действу-
ют с мультипликационным эффектом. В связи с этим
при анализе торговых отношений на теоретическом
уровне существенную роль играет такой показатель,
как мультипликатор внешней торговли, который ха-
рактеризует зависимость между приростом националь-
ного дохода и вызвавшим этот прирост чистым экс-
портом товаров и услуг. Причем ясно, что этот пока-
затель может использоваться и на региональном уров-
не. Очевидно, что по аналогии можно ввести понятие
мультипликатора межрегиональной торговли, который
характеризует зависимость между приростом чисто-
го дохода региона и вызвавшим этот прирост чистым
межрегиональным вывозом. Сумма мультипликатора
межрегиональной торговли и мультипликатора внеш-
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ней торговли региона будет равна мультипликатору
совокупной внерегиональной торговли данного реги-
она. Этот показатель характеризует зависимость между
приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот
прирост чистым совокупным вывозом из региона.

Наряду с межтерриториальной торговлей важней-
шей формой межрегиональных экономических отно-
шений является межтерриториальная миграция рабочей
силы. Поэтому другой важнейшей группой показате-
лей, характеризующих межрегиональные взаимодей-
ствия, является блок показателей межрегиональной
миграции рабочей силы. Эта группа показателей дос-
таточно полно разработана. Рассмотрим их подробнее.

Здесь выделяют такие показатели, как число
выбывших из региона за определенный период (в том
числе в трудоспособном возрасте), число прибывших
в регион, сальдо миграции, отраслевая и территори-
альная структура миграции, доля выбывших и при-
бывших в общей численности жителей региона и т. д.
Важнейшую роль в осуществлении межрегиональных
взаимодействий играет транспорт, как грузовой, так
и пассажирский. Показатели статистики транспорта
включают следующую систему показателей: показа-
тели статистики перевозок, эксплуатационной деятель-
ности подвижного состава, материально-технической
базы транспорта, статистики труда, статистики издер-
жек производства и себестоимости перевозок, ста-
тистики финансов транспорта. Причем многие пока-
затели из этой системы имеют непосредственное от-
ношение к характеристике межрегиональных взаимо-
действий – например, показатели важнейшего раздела
транспортной статистики, характеризующие результа-
ты основной деятельности транспорта по перемеще-
нию созданного продукта или пассажиров из одного
региона в другой, коэффициент равномерности пере-
возок по направлениям и ряд других.

Наряду с физическими потоками товаров и пе-
ремещением населения существуют и другие типы
межрегиональных связей. Другие потоки, такие, на-
пример, как денежные и коммуникационные, оста-
ваясь большей частью невидимыми, имеют не менее
важное значение. В связи с этим в систему статисти-
ческих показателей, характеризующих межрегиональ-
ные эколого-экономические взаимодействия необхо-
димо включить группы показателей, отражающих меж-
территориальное движение капиталов и инвестиций,
финансово-кредитных средств (в том числе на при-
родоохранный мероприятия), информационных пото-
ков. Так, например, показатель сальдо по движению
капиталов и инвестиций учитывает приток и отток ка-
питалов из региона. Очевидно, что инвестирование
капиталов из других регионов и стран в какой-то ре-
гион означает приток капитала, равно как и размеще-
ние акций и облигаций в других регионах и странах
и получение краткосрочных ссуд извне. Наоборот,

инвестирование капиталов, созданных в регионе, в
другие регионы и страны, покупка предприятиями и
населением региона облигаций, акций в других стра-
нах и регионах, а также предоставление краткосроч-
ных ссуд экономическим субъектам в других регио-
нах формирует отток капитала из региона.

В отдельный блок следует выделить группу пока-
зателей, характеризующих социальный аспект межре-
гиональных отношений, межтерриториальных взаимо-
действий. Сюда, прежде всего, следует отнести пока-
затели, связанные с миграцией рабочей силы из одно-
го региона в другой, что позволит уменьшить террито-
риальную дифференциацию по уровню безработицы. В
эту группу следует отнести такие показатели, как саль-
до межрегионального миграционного обмена, коли-
чество уехавших из региона с высоким уровнем без-
работицы, количество приехавших и уехавших специ-
алистов определенного профиля и ряд других.

Таким образом, система показателей, характе-
ризующих межрегиональные социально-экономичес-
кие и экологические отношения и хозяйственные свя-
зи должна включать различные блоки, группы пока-
зателей: показатели межрегиональной торговли, ми-
грации населения, межтерриториального перемеще-
ния капиталов и инвестиций, финансово-кредитных
средств, информации. В особую группу следует вы-
делить сводные показатели, дающие комплексную
оценку динамики межрегиональных экономических
отношений – сюда следует отнести показатели платеж-
ного баланса регионов, торгового баланса и пр. В
каждой из этих групп показателей следует выделить
те показатели, которые характеризуют природоохран-
ную деятельность.

В данной статье проблема о разработке системы
показателей, характеризующих межрегиональные со-
циально-экономические и экологические отношения
по существу рассмотрена лишь в постановочной фор-
ме – только дальнейшие исследования позволят со-
здать комплексную систему показателей, характери-
зующих все многообразие форм и направлений меж-
территориальных хозяйственных связей. Тем не менее
уже сейчас ясно, что разработка такого рода системы
показателей является одной из актуальных задач эко-
номической и экологической статистики.
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Якість соціально-економічного розвитку регіону
щільно пов’язана з забезпеченням соціальної орієн-
тації його економіки. Низький рівень соціальної орієн-
тації регіональної економіки призводить до втрати кон-
курентоспроможності регіону як території, привабли-
вої для залучення інвестиційних, трудових та турис-
тичних потоків. Це знижує можливості та якісний по-
тенціал соціально-економічного розвитку відповідної
території. Така ситуація відповідає реаліям всіх регі-
онів України та зумовлює актуальність дослідження
цієї проблематики.

Враховуючи, що значний прогрес, порівняно з
Україною та її регіонами, спостерігається в країнах
Європейського Союзу, доцільним є дослідження ре-
гіональної політики найбільш схожих чи співставних
з Україною країн. Тому міжнародні моделі соціальної
орієнтації економіки регіону доцільно простежити че-
рез реалізацію регіональної політики в Німеччині,
Франції та Польщі. Саме ці країни співставні з Украї-
ною за площею та кількістю населення (Франція,
Польша) чи вважаються еталонними щодо забезпе-
чення соціальної орієнтації економіки (Німеччина).

Аналіз останніх досліджень і публікаціїй свідчить,
що проблема посилення соціальної орієнтації еконо-
міки та регіональної політики, визначених країн ЄС,
знаходиться у фокусі уваги української наукової
спільноти. Серед авторів останніх публікацій треба
відзначити таких вчених: О. Амошу [1], С. Грінев-
ську [1; 4], Н. Дєєву [2], Е. Лібанову [3], О. Новіко-
ву [4]. Але безпосередньо дослідження впливу регіо-
нальної політики на забезпечення соціальної орієнтації
економіки не проводилось, що й зумовило форму-
вання мети цієї статті.

Метою статті є визначення підходів до реалізації
регіональної політики в Німеччині, Франції та Польщі
та її вплив на забезпечення соціальної орієнтації регіо-
нальної економіки.

Соціально орієнтована економічна політика в
Німеччині вирішується останніми роками з урахуван-
ням рекомендацій ЄС – це поєднання економічної ефек-
тивності і соціальної справедливості на всіх рівнях:
федерація, земля, громада [4, с. 108]. У Німеччині, із
традиційно сильними позиціями регіонів (земель), дер-
жавна влада прагне до посилення централізації [5,
с. 200]. А першорядним завданням регіональної полі-

тики є забезпечення можливості для структурно слаб-
ких регіонів брати рівноправну участь в економічно-
му житті країни [6, с. 5]. Удосконалення регіональної
інфраструктури розглядається як реальний спосіб ней-
тралізації наслідків структурної кризи і створення пе-
редумов для подальшого розвитку територій. Одно-
часно зазначається, що Конституція Німеччини (ст. 28
і 30) передає відповідальність за регіональну політику
землям і районам [6, с. 6]. Таким чином, спостеріга-
ються різноспрямовані тенденції щодо централізації та
децентралізації регіонального розвитку, які в певній
мірі зменшують можливості забезпечення його соці-
альної орієнтації.

Головною проблемою регіонального розвитку
Німеччини є диспропорція між соціально-економічним
розвитком „нових” (колишнє НДР) та „старих земель”
(ФРН), яка продовжує посилюватися стосовно ВРП у
розрахунку на одну особу та рівня безробіття. Регіо-
нальна політика має важливе значення для досягнен-
ня збалансованого економічного розвитку і скорочен-
ня нерівності у сфері зайнятості та умов життя в різних
регіонах. Це відображає конституційне зобов’язання
забезпечити „уніфікацію стандартів життя” та бачення,
що націленість на справедливість і ефективність є взає-
модоповнюючими в тому, що підвищення продук-
тивності слабших регіонів сприймається в інтересах
економіки в цілому. Німецька регіональна політика
в основному орієнтована на структурні слабкості в
„нових” землях і частині „старих” земель [7, с. 134].
Також серед проблем треба визначити, що захист інте-
ресів депресивних регіонів перешкоджає міжрегіо-
нальній конкуренції, що стає об’єктом критики „замож-
них” земель [8, с. 37]. Така ситуація породжує про-
тиріччя між економічним розвитком та соціальним ви-
рівнюванням, яке потребує вирішення, що знайшло
своє відображення в цілях регіональної політики.

Цілі регіональної політики були закладені в ме-
жах „Об’єднаних завдань з удосконалення регіональ-
ної структури економіки (Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”
(GRW), надалі ОРСЕ) у 1969 році. Основна мета ОРСЕ
є скорочення регіональних недоліків, з якими стика-
ються структурно слабкі регіони і тим самим полег-
шити їх участь у більш широких економічних проце-
сах розвитку і зменшення загального розвитку не-
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рівності. Крім того, регіональна політика розглядаєть-
ся з точки зору внеску у зростання Німеччини і полі-
тики в області зайнятості і підвищення її ефективності,
а також шляхом сприяння структурним змінам за
рахунок створення постійних робочих місць. ОРСЕ
також підкреслює, що німецька регіональна політика
має середньо- і довгострокові цілі та фокусується на
стороні теорії пропозиції в економіці. Крім того, на-
ціональна політика міського розвитку торкається пи-
тань із зміцнення міст і міських структур як двигунів і
центрів регіональної економіки [7, с. 134].  Таким
чином, в Німеччині визначено прихильність до реалізації
на практиці регіональної теорії „полюсів зростання”.

Конституційна реформа федералізму 2006 року
підтвердила статус ОРСЕ як основного інструменту
регіональної політики. Так, згідно зі статтею 91А Кон-
ституції було підкреслено координуючу роль ОРСЕ, а
зміни щодо цього закону у 2007 році визначили його
основні положення: прозора система індикаторів для
оцінки регіональних проблем; системний підхід до
визначення та надання допомоги; засіб для коорди-
нації інтересів ЄС та державної регіональної політики;
базис для забезпечення координації інших напрямків
політики з просторовими ефектами. ОРСЕ фінансується
спільно федеральними і земельними властям [7, с. 135].
Це дозволяє узгоджувати інтереси регіонального, дер-
жавного та наддержавного рівня у вигляді ЄС.

Згідно з ОРСЕ близько 70% ресурсів виділяєть-
ся на допомогу бізнесу, а решта підтримки спрямо-
вується на бізнес-орієнтовану інфраструктуру, бізнес-
консультування, навчання робочої сили, підтримку НДР
та мережеві проекти. Деякі незначні зміни були вне-
сені в ОРСЕ в 2008 році за рішенням координаційно-
го комітету ОРСЕ з сильним акцентом на ініціативи
знизу та облік фінансування по співробітництву мере-
жевих і кластерних ініціатив, які встановлюються місце-
вими акторами [9, с. 6].

Таким чином, в Німеччині проводиться ціле-
спрямована регіональна політика, яка відповідає прин-
ципам соціальної орієнтації економіки, й зосереджена
на поступове подолання регіональних проблем, які
переважно зосереджені у міжрегіональних диспропор-
ціях між „новими” та „старими” землями.

Франція є класичним прикладом унітарної дер-
жави, де столична агломерація зосередила до чверті
населення й промислового виробництва країни, близь-
ко 50% банківського капіталу, значну частину куль-
турних національних цінностей [10, с. 143]. Врахову-
ючи, що Україна також належить до унітарних дер-
жав, досвід Франції щодо регіональної політики має
певний потенціал для використання у розробці вітчиз-
няних моделей забезпечення соціальної орієнтації еко-
номічного розвитку регіонів.

Інституціональні та законодавчі основи сучасної
регіональної політики Франції закладено у 1995 році
згідно із законом про регіональне планування та ста-
лий розвиток (Loi d'orientation pour l'amenagement et
le developpement durable du territoire, LOADDT, в ре-
дакції 1999 року) [11], який встановлює довгостро-
кові результати щодо суспільних послуг у восьми
областях (вища освіта та дослідження, культура, охо-
рона здоров'я, інформація та зв'язок, пасажирський
та вантажний транспорт, енергетика, природний і
сільський простір). Акцент робиться на наступні цілі:
мобілізація територій для розвитку, компенсація не-
доліків сільських і міських районів, об'єднання
сільських територій та міських районів в межах „пайс”
(у Франції, „Pays” це область, жителі якої мають спільні
географічні, економічні, культурні чи соціальні інтере-
си, які мають право укладення договорів комуналь-
ного планування відповідно до закону LOADDT), роз-
виток міських районів, що мають міжнародне значен-
ня, розширення співробітництва між гравцями націо-
нального та місцевого рівня.

Головною метою регіональної політики у Франції
є підвищення конкурентоспроможності національної
економіки через створення ефективних інноваційних
систем, мобілізацію територіальних ресурсів для реа-
лізації стратегічних проектів на різних рівнях на осно-
ві мереж та консенсусу. При цьому передбачається
зростаюча роль місцевих стратегій розвитку, а полю-
си конкурентоспроможності переходять в нову фазу
(з новим викликом в області екотехнологій) і функці-
ональні простори на субрегіональному і міжрегіональ-
ному рівнях для вирішення конкретних питань розвит-
ку. Зростаючий профіль проектів Грант Париж (Grand
Paris) і Грант Норд-Іст (Grand Nord-Est) посилює дис-
кусію про розміри французьких регіонів, в той час,
як реформа місцевих органів влади підвищує наван-
таження на міжмуніципальні угруповання [9, с. 7].

Також існує позиція, що потенціал столичного
регіону слід  заохочувати як двигун зростання, особ-
ливо з урахуванням його місця в світі. Проблемним
залишається розвиток сільських регіонів, в яких спо-
стерігається відтік населення та залежність від сільсько-
го господарства. Крім того, не  завершена реструкту-
ризація старопромислових районів.

Головне дискусійне питання стосується того, як
найкращим чином підвищити загальну конкуренто-
спроможність країни, одночасно враховуючи конкретні
нерівності на рівні субрегіональних або муніципаль-
них утворень. Підхід, орієнтований на зростання ВВП
на душу населення, залишається одним з найбільш
важливих показників для аналізу, хоча витрати та
науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи
(R&D)  і регіональний науковий та технологічний по-
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тенціал також підлягають моніторингу, особливо в кон-
тексті необхідної поляризації інновацій для підвищен-
ня конкурентоспроможності. Інфраструктура (транс-
порт та інформаційно-комунікаційна інфраструктура),
сталий розвиток і пов’язані з урбанізацією зв’язки
також сприймаються як територіальні проблеми.

Таким чином, регіональна політика у Франції,
переслідує такі цілі: регіональна конкурентоспро-
можність і привабливість, сприяння сталому розвит-
ку, а також соціальній та територіальній згуртованості.
В умовах глобальної конкуренції передбачається по-
силення уваги до заходів, пов’язаних з інноваціями та
орієнтованими на підвищення конкурентоспромож-
ності через функціонування полюсів конкурентоспро-
можності та нової політики кластерізації. Основні прин-
ципи регіональної політики розвивають привабливість
та конкурентоспроможність за рахунок потенціалу
розвитку регіонів як реакцію на тиск ЄС та глобаль-
ного світу і націлені на збереження територіальної
єдності через непрямі механізми вирівнювання на
основі створення добробуту в регіонах [7, с. 122].

Враховуючи інноваційний характер соціально
орієнтованого розвитку регіонів, корисним є досвід
стратегічного регіонального інвестування у Франції,
де інноваційний розвиток належить до пріоритетів ре-
гіональної політики [12]. Ключовою характеристикою
є адресний підхід до стимулювання інноваційного роз-
витку на грантовій основі, що дозволяє концентру-
вати ресурси на розвиток конкретних підприємств.
Переважна частина фінансування зосереджена на дер-
жавному рівні (88,2%), у той час, як частка регіо-
нального фінансування складає близько 1,4%. Під-
тримка інноваційного розвитку на державному рівні
проводиться цілою низкою органів, що певною мірою
ускладнює узгодженість їхньої діяльності. Саме ін-
новаційна спрямованість економічного розвитку гар-
монічно сприяє його соціальній орієнтації.

Як зазначає В. Бабаєв, Франція є однією з країн,
де пошуки шляхів подолання надмірної концентрації
населення, економічного регулювання розвитку тери-
торій завжди посідали особливе місце в центральній
владі [6, с. 4], а регіональна політика спрямовується
на зменшення нерівності в умовах мешкання, пов’я-
заних з географічним положенням, пом’якшенням
його демографічних та економічних наслідків [6, с. 5].
Хоча Францію визнають класичною унітарною держа-
вою, у статті 1 Конституції Франції зазначено, що її
устрій є децентралізованим [13], що визначає спря-
мованість на розширення ресурсного забезпечення ре-
гіонального розвитку, яке знайшло своє відображен-
ня у статті 72-2.

Таким чином, регіональна політика Франції на-
цілена на вирішення проблем регіонального розвитку

та вирівнювання диспропорції за рахунок стимулюван-
ня інновацій на адресній основі та підвищення конку-
рентоспроможності регіонів, що відповідає основним
положенням забезпечення соціальної орієнтації еконо-
міки.

Польща належить до низки країн, які з мінімаль-
ними втратами для економічного розвитку пройшли
через глобальну кризу 2008 – 2009 рр. Але незва-
жаючи на стійке зростання ВВП в Польщі, воно не
розподіляється рівномірно всією країною. Польща
має один з найбільших територіальних відмінностей
серед країн-членів ОЕСР за рівнем ВВП на душу на-
селення за територіальним рівнем 3 (Territorial level 3).
Спостерігаються три види відмінностей: зберігається
розрив між східною і західною Польщею; розрив між
Варшавою та іншою частиною країни; збільшуються
міжрегіональні диспропорції, зокрема, в районах
Варшави (Мазовецьке воєводство), Познань (Вели-
копольське) і Краків (Малопольське), де спостері-
гається збільшення відмінностей між великими
міськими районами та сільськими. Тому, фундамен-
тальним питанням регіональної політики є зв’язок між
різними центрами та малими містами і менш розви-
неними районами. Реструктуризація великих і не-
конкурентоспроможних центрів важкої промисло-
вості Польщі залишається серйозною проблемою
регіональної політики. Польщі необхідно прагнути
до досягнення належного балансу між підтримкою
полюсів зростання, щоб вони могли конкурувати з
іншими європейськими мегаполісами і використо-
вувати їх потенціал у стимулюванні розвитку інших
областей з одного боку, та розвиток відстаючих регі-
онів, зокрема східних периферійних районів, з іншого
боку [7, с. 230].

До 1999 року територіальна політика Польщі
складалася з конкретних заходів з підтримки відстаю-
чих регіонів, зокрема промислових регіонів в процесі
реструктуризації. Більш динамічна регіональна політика
виникла в 2000-х роках, ґрунтуючись на двох тісно
пов’язаних процесах: по-перше, створення 16 поль-
ських регіонів (воєводств) в 1999 р. (з обов’язками,
зокрема, економічної стратегії, управління водними
ресурсами, охорони здоров’я та вищої освіти); по-дру-
ге, вступ до Європейського Союзу в 2004 році та одер-
жання підтримки з фондів ЄС. Територіальна політика
перейшла від орієнтації на території в стані кризи до
розвитку всіх регіонів.

Національна стратегія розвитку на період 2007 –
2015 рр. передбачає створення умов для зростання
конкурентоспроможності всіх регіонів таким чином,
щоб стимулювати економічну, соціальну і територіаль-
ну єдність і спрямованість на вирівнювання можливо-
стей розвитку воєводств (регіонів). А національна стра-
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тегія регіонального розвитку на період 2010 – 2020 рр.
(Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010 – 2020)
[14], визначає та вказує на основні цілі та завдання
регіональної політики в Польщі. Ця стратегія вводить
нові інструменти регіональної політики, такі, як тери-
торіальні контракти. Більшість заходів допомагають
зосередитися на так званих „напрямках стратегічного
втручання”, що визначає тематичне і географічне за-
стосування цієї стратегії. Стратегія націлена на підви-
щення конкурентоспроможності територій з ендоген-
ним потенціалом, а також створення територіальної
згуртованості відстаючих областей в основному за
рахунок поліпшення доступу до суспільних благ і
послуг.

Тому важко погодитися з тезисом, висунутим
В. Бабаєвим, згідно з яким у Польщі „чітко виражена
концепція та визначення регіональної політики відсутні”
[6, с. 9]. Натомість спостерігається достатньо якісна
та комплексна стратегія регіонального розвитку, яка
відповідає провідним європейським моделям регіо-
нального розвитку та спрямована на підвищення рівня
її соціальної орієнтації.

Отже, можна зробити висновок, що серед країн,
які входять до ЄС використовується єдина парадигма
щодо запровадження регіонального розвитку. Ця па-
радигма передбачає поєднання економічної ефек-
тивності для забезпечення діяльності у середовищі
глобальної конкуренції, та соціальної справедливості,
через підтримку депресивних територій за рахунок
більш розвинутих регіонів. При цьому акцент у під-
тримці депресивних територій постійно зміщується від
звичайних трансфертів на покриття дефіцитів місце-
вих бюджетів до розвитку технологічної бази цих ре-
гіонів для залучення їх у загальнодержавне та глобаль-
не конкурентне середовище.

Таким чином, сучасний підхід до регіональної
політики щодо забезпечення соціальної орієнтації
економіки базується на діалектичному методі, який
поєднує посилення точок зростання (як правило, ве-
ликих агломерацій) та одночасне стимулювання де-
пресивних регіонів (в першу чергу, за рахунок точок
зростання) для підтримки національної єдності. При
цьому враховується дисбаланс в межах самих регіо-
нів, який переважно стосується протиріч між сільськи-
ми та міськими територіями. Спостерігається перехід
від лінійної моделі регіональної політики субсидуван-
ня відсталих територій до комплексної політики спря-
мованої на одночасне розв’язання декількох не лише
взаємопов’язаних, а також антагоністичних за харак-
тером та джерелами виникнення проблем щодо їх еко-
номічного розвитку.

Розв’язання протиріч забезпечення соціальної
орієнтації економіки на державному рівні ґрунтується

на інноваційній моделі регіонального розвитку, яка
дозволяє одночасно підвищувати конкурентоспро-
можність регіонів, прискорювати перехід до постінду-
стріального суспільства, активно використовувати
людський капітал, забезпечуючи потреби працездат-
ного населення у високоінтелектуальній та творчій
праці. Такій підхід виступає базисом для поглиблення
та розвитку соціальної орієнтації економіки на регіо-
нальному рівні, що має враховуватися у процесі роз-
робки та реалізації регіональної політики в Україні.
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Постановка проблемы. Начиная с 20-го века,
потребление нефти увеличивается из года в год, и к
2015 году по прогнозам экспертам вырастет на 58%
по сравнению с 2011 годом [10, с. 1 – 3]. Рынок
нефти контролируют крупные частные и правитель-
ственные организации, которые оказывают влияние на
развитие мировой экономики. К таким организациям
относится ОПЕК, страны-члены которой имеют 82%
мирового запаса нефти [20, с. 215].

Целью данного исследования является изучение
влияния ОПЕК на ценообразование на мировом рынке
нефти и развитие мировой экономики в целом.

Мнения ученых относительно влияния ОПЕК на
мировую экономику разделяются на две группы. Пер-
вая группа, в которую входит Чалаби [5, с. 1], Мак-
Эвой [21, с. 95], Апержис [2, с. 183] и Эйдельман
[1, с. 214], поддерживает мнение о существенном вли-
янии ОПЕК на мировой рынок нефти, что объясняется
картельной формой договоров между 12 странами-
участниками, в которых находится наибольшее коли-
чество нефтяных месторождений в мире.

Вторая группа ученых, таких как Фишер, Кайл,
Гейтли [12, с. 385], Кремер, Салехи-Исфахани [6,
с. 51], Бина, Во [3, с. 35] и Фатту [11, с. 321 – 330],
являются противниками предыдущей точки зрения, по-
скольку они доказывают, что картельные договора не
влияют на цены, изменение которых связано с высо-
ким налогообложением, посредническим процентом,
общим состоянием экономики стран, валютными ко-
лебаниями и политическими факторами.

Рассмотрим данные точки зрения для того, что-
бы оценить перспективы влияния ОПЕК на мировую
экономику. Для этого возьмем совокупность крите-
риев, таких как:

– цена литра бензина;
– взаимосвязь между динамикой цены корзины

ОПЕК, приростом ВВП и инфляцией цен;
– влияние колебаний курса доллара на цены неф-

тяной продукции ОПЕК;
– участие ОПЕК в политической жизни стран.
За последние 60 лет объем запасов нефти стран

ОПЕК вырос со 185 млн тонн до 136,4 млрд тонн.
Так, если в 1950 году страны ОПЕК владели 37%
мировых запасов нефти, то в 2011 году – 82%, при
этом 66% из которых находятся на Ближнем Востоке
[19, с. 345], что произошло благодаря использова-
нию инновационных технологий и восстановлению
месторождений.

Если до 1970 года была централизованная сис-

тема ценообразования, которая контролировалась
международными нефтяными компаниями и ОПЕК, то
на данном этапе происходит рыночное ценообразова-
ние, где фьючерсный рынок играет важную роль [24,
с. 50 – 60]. Поскольку ОПЕК является эффективным
и постоянным поставщиком нефти и нефтепродуктов,
„…то естественно, что у организации существует своя
методика расчета цены на нефть” [22], поскольку в
целях организации задекларировано нахождение
новых путей и методов обеспечения стабильных цен
на мировом рынке нефти, что будет гарантировать до-
статочную прибыль на капиталовложения инвесторов.
Основным инструментом работы ОПЕК в определе-
нии ценовой политики является корзина ОПЕК, кото-
рая рассчитывается как средневзвешенная цена на
нефть. Несмотря на увеличение добычи нефти, проис-
ходит рост цен на нефтепродукты (рис. 1), что связа-
но не с деятельностью ОПЕК, а с высоким посредни-
ческим процентом, продажей через биржи, а также
налогообложением, которое составляет в разных стра-
нах от 14% до 59% [14, с. 31 – 35].

На цену нефтепродуктов оказывает существен-
ное влияние изменение курса доллара по отношению
к другим валютам, поскольку цена корзины ОПЕК
выражена в долларах. Исследования показывают, что
„…почти все резкие колебания цены корзины ОПЕК
случались параллельно с финансовыми и валютными
кризисами” [25, c. 722].

Если рассматривать взаимосвязь цены корзины
ОПЕК и ВВП стран-экспортеров и импортеров
(табл. 2), то наблюдается сильная прямая связь во всех
странах, что свидетельствует о том, что „…цены ОПЕК
не оказывают сильного влияния на мировую эконо-
мику, а идут в ногу с развитием мировой экономи-
кой” [15, с. 1 – 10]. Однозначной тенденции во влиянии
цен нефти на инфляцию в странах не прослеживается.

На Конференции ОПЕК устанавливаются квоты
на нефтепродукты для стран-участниц, которые могут
их не соблюдать и поставлять на рынок любое коли-
чество товара, что существенным образом влияет на
цену нефтепродуктов.

В настоящее время стоимость корзины ОПЕК
достигла рекордного размера, составив в 2011 году
$107.46, что в 4 раза больше  по сравнению с 2000 го-
дом. Данные обстоятельства по мнению экспертов свя-
заны с рядом факторов:

1) неожиданным ростом спроса на нефтепродук-
ты в США и Китае;

2) невозможностью распределения затрат на про-
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изводство нефтепродуктов в разных странах ОПЕК.
Например, Кувейт и ОАЭ не существенно зависят от
доходов нефтяной промышленности и могут добывать
нефть, ориентируясь на требования рынка, в то время
как Ирак и Иран не могут себе этого позволить, по-
скольку их ВВП зависит от нефтедобывающей про-
мышленности;

3) геополитической напряженностью между стра-
нами ОПЕК, странами-производителями нефти, не
входящими в данную организацию и странами-потре-
бителями. В последнее время ОПЕК представляет
интересы восточных стран, что составляет противо-
вес западным государствам.

4) рыночными спекуляциями и неценовым влияни-
ем на производителей, например, ажиотажным спросом.

Существует мнение о том, что „…наблюдается
зависимость экономического роста стран с развитой
экономикой от цены на нефть” [17, с. 60 – 65]. Так,
например, страны большой семерки заинтересованы
в поддержании цен на нефть на низком уровне, что
способствует сохранению экономического роста. Кро-
ме того, рост цен на нефть способствует повышению
прибыли  и ее инвестированию в другие отрасли про-
мышленности стран-членов, что выравнивает уровень
доходов населения.

Несмотря на то, что наблюдается тенденция к
росту использования альтернативных источников энер-
гии, таких как биотопливо, сланцевый газ, энергия
солнца и ветра, „…которые могут быть использова-
ны, в целом, более эффективно” [8, с. 3 – 4], по мне-
нию экспертов, роль ОПЕК в мировой экономике в
ближайшие годы может усилиться за счет манипуля-
ции ценами на нефть „…для содействия экономичес-
кого роста в странах-членах ОПЕК” [18, с. 5 – 6].

По мнению Фатту, ОПЕК используется для за-
щиты интересов стран-членов и создания противове-
са западным странам, а также возможности завуали-
ровать высокий посреднический процент, высокие
налоги на бензин, и другие обстоятельства, связанные
с ростом цен [11, c. 330]. Так, ОПЕК заинтересован в
поддержании мнения о его важности для мировой
экономики, поскольку нефть является политическим
товаром. Однако, самой организации необходимо про-
вести мероприятия по изменению позиции ОПЕК в
мире, поскольку темпы развития в странах, не входя-
щих в ОПЕК, изменяются в пользу развития энерго-
носителей. Думается, что целесообразно провести ряд
следующих мероприятий:

1. Поскольку доходы стран-участниц ОПЕК раз-
личны, а также добыча нефти и экономические усло-
вия, что приводит к различным стратегиям производ-
ства и принятия решений, необходимо выработать
общую стратегию ведения деятельности ОПЕК, что
позволит принимать одинаково эффективные решения
для все стран-участниц.

2. Наладить взаимодействие со странами, не вхо-
дящим в ОПЕК для совместной разработки инноваци-
онных технологий, формирования цен и квот на нефть.

3. Пересмотреть роль каждой из стран-участниц
в организации [11, с. 335]. Думается, что наиболее
значительный вклад в будущем будет сделан Саудов-
ской Аравией, Ираком, ОАЭ и Ливией [16].

4. Проводить переговоры с правительствами
стран-потребителей для установления ограничений на
налогообложение конечного продукта.

5. Проводить работу с частными компаниями,
имеющими влияние на рынке.

6. При наличии риска колебаний доллара пред-

Л. В. Шабалина, А. С. Зиневич

Рис. 1. Цена на литр бензина в различных странах и ее компоненты
                         [Источник: 23]
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ставлять свою продукцию в другой валюте – по мне-
нию участников конференции, такой валютой может
стать евро.

7. Проводить брифинги со СМИ, а также рек-
ламные мероприятия, которые позволят изменить вос-
приятие организации общественностью, что приведет
к росту доверия к ней.

8. Инициировать привлечение инвестиций, как
внутринациональных, так и международных, для под-
держки высокой технологичности и прибыльности
нефтедобывающей промышленности.

Выводы. По результатам проведенного исследо-
вания можно сделать вывод о том, что ОПЕК оказы-
вает незначительное влияние на мировую экономику,
поскольку прослеживается единственная четкая вза-
имосвязь между ценой корзины ОПЕК и ВВП стран.
Влияние объясняется многими другими факторами, к
которым ОПЕК не имеет отношения: рост посредни-
ческого процента при перепродаже нефтяной продук-
ции и налогообложения на конечный продукт (осо-
бенно это касается европейских стран), экономичес-
кое развитие стран, усиление влияния фьючерсного
рынка [9 – 10], колебание доллара, а также полити-

ческие манипуляции на рынке нефти. Так, ценообра-
зование на нефть является переменным фактором,
который зависит от условий рынка. Таким образом,
ОПЕК является возможным стабилизатором, а не
фундаментальным экономическим рычагом.
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Шабаліна Л. В., Зиневіч О. С. Оцінка впли-
ву ОПЕК на світову економіку

Проведена оцінка впливу ОПЕК на економіку
країн-споживачів і країн-виробників нафти на основі
таких показників, як ціна літра бензину, ціна на нафту
кошика ОПЕК, ВВП, інфляція цін, курсу долара і
участь ОПЕК у політичному житті країн. Зроблено
висновок про те, що ОПЕК має незначний вплив на
ринок нафти і світову економіку в цілому, а грає роль
політичного стабілізатора на ринку. Запропоновано
заходи, які дозволять посилити політичну роль ОПЕК
на світовому ринку нафти.

Ключові слова: ОПЕК, світова економіка, бен-
зин, нафту, світовий ринок нафти, альтернативні дже-
рела енергії, корзина ОПЕК, ціноутворення.

Шабалина Л. В., Зиневич А. С. Оценка вли-
яния ОПЕК на мировую экономику

Проведена оценка влияния ОПЕК на экономику
стран-потребителей и стран-производителей нефти на
основе таких показателей, как цена литра бензина, цена
на нефть корзины ОПЕК, ВВП, инфляция цен, курса
доллара и участие ОПЕК в политической жизни стран.
Сделан вывод о том, что ОПЕК оказывает незначитель-
ное влияние на рынок нефти и мировую экономику в
целом, а играет роль политического стабилизатора на
рынке. Предложены мероприятия, которые позволят
усилить политическую роль ОПЕК на мировом рынке
нефти.

Ключевые слова: ОПЕК, мировая экономика,
бензин, нефть, мировой рынок нефти, альтернативные
источники энергии, корзина ОПЕК, ценообразование.

Shabalina L. V., Zinevych O. S. The Evaluation
of OPEC's Influence on the World Economy

The paper analyzes the influence of OPEC on the
economy of consuming countries and oil-producing
countries with the help of indicators such as the gasoline
price, the price of OPEC oil, GDP, price inflation, dollar
variations and the OPEC role in politics. The conclusion
is that OPEC has little effect on the oil market and the
world economy in general - the major role it plays is the
role of political stabilizer in the market. The measures
which will potentially strengthen the political role of
OPEC in the world oil market are introduced.

Key words: OPEC, the global economy, gasoline,
oil, global oil market, alternative energy sources, OPEC
basket, pricing.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В мире произведено в 2010 году 601 млн т
коровьего молока. Больше всего производится мо-
лока в странах ЕС – около 149,1 млн т, затем в США
– 87,5 млн т, Индии – 50,3 млн т, Китае –32,2 млн т,
России – 31,8 млн тонн [7].  Потребление молока и
молочных продуктов на душу населения в год соста-
вило  в 2010 году в среднем  по Российской Федера-
ции 256 кг, по Приволжскому федеральному округу
– 266 кг, по Республике Башкортостан – 368 кг, по
Республике Татарстан – 363 кг, по Удмуртской Рес-
публике – 266 кг при норме, обоснованной Институ-
там питания РАН, в количестве 392 кг на человека в
год.

Как видим, уровень удовлетворения потребнос-
ти в молочных продуктах в разных регионах России
различен и требуется принятие решений по увеличе-
нию, прежде всего, производства молока. Это гло-
бальная проблема для страны, если правительство
думает о повышении качества жизни населения и про-
довольственной безопасности по молочным продук-
там. Решение глобальной проблемы требует  реализа-
ции других проблем, которые бы способствовали до-
стижению поставленной цели.

Первая проблема – неравномерность развития
производства молока в различных формах хозяйство-
вания, что наглядно отражает динамика изменения
основных показателей производства молока, представ-
ленная в таблице 1, за весь период существования
регионального образования России – Удмуртской Рес-
публики.

За годы рыночных реформ наблюдается тенден-
ция снижения производства молока за счет уменьше-
ния поголовья коров в сельскохозяйственных орга-
низациях и в личных подсобных хозяйствах населе-
ния. Это требует увеличения импорта молочных про-
дуктов. Поэтому для решения проблем продоволь-
ственной безопасности страны каждый регион дол-
жен обратить особое внимание на увеличение произ-
водства молока.

За период с 4 ноября 1920 года, когда Постанов-
лением Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комисаров была
образована Удмуртская автономная область, в табли-
це показано развитие отрасли молочного скотовод-
ства на основе данных статистических сборников
[6, 7, 11, 12]. Как видим, на той же территории пого-
ловье коров у населения и в хозяйствах различных
организационно-правовых форм уменьшилось, и эта
тенденция сохраняется в последние годы. Это можно
объяснить старением сельского населения, развалом
крупных сельскохозяйственных организаций, закры-
тием школ, больниц, детских садов и как следствие
уменьшение численности населения в  селах и дерев-
нях. Многие поля заросли лесом, что  снижает  базу
для содержания коров и выращивания молодняка
крупного рогатого скота.

Интересна тенденция роста продуктивности ко-
ров. Если до 2000 года хозяйства топтались на уров-
не 1990 года, то в последнее время наблюдается рост
надоев на фуражную корову, который должен вос-
полнить потери поголовья  скота. С одной стороны,
это положительная тенденция обеспечения производ-
ства  молока за счет интенсивного фактора, но с дру-
гой стороны это приводит к уменьшению численнос-
ти занятых, безработице, снижению доходов сельско-
го населения, возрастанию себестоимости молока за
счет более дорогих концентрированных кормов и раз-
личных добавок.

Обращает внимание и тот факт, что статистика не
приводит данных по продуктивности коров в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ). Приводятся данные по
Удмуртской республике в целом и по крупным, сред-
ним и малым сельскохозяйственным организациям.
Естественно за счет ЛПХ можно поднять продуктив-
ность коров  в целом по республике и показать уве-
личение производства молока.

Эта динамика отражена в последних графах таб-
лицы 1. И как результат действия первых двух факто-

А. Л. Комышев, З. А. Миронова, А. В. Атаев



94
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ров (количество коров и  их продуктивность в виде
надоя) производство молока возростало у населения
до 1950 года, затем  спад до 1990 года, подъем в 2000
году и постоянное снижение после 2010 года. Как
известно, при Н. С. Хрущеве велась борьба с ЛПХ.
Чтобы выжить после событий 1991 года, крестьяне
вынуждены были  расширять ЛПХ. Многие имели 2 –
3 коровы и продавали  молоко и молочные продукты
собственного изготовления на рынке – за счет этого
одевались и учили детей. Сейчас сельское население
в 2 раза сократило численность коров по сравнению
с 2000 годом, так как не выгодно заниматься произ-
водством молока при низких закупочных ценах и от-
сутствии какой либо государственной поддержки
ЛПХ.

Аналогичное положение складывается с произ-
водством молока в хозяйствах. Если до 1990 года
производство молока постоянно увеличивалось, то
после начался спад до 2000 года и снова подъем за
счет роста продуктивности коров. Ставится задача
перешагнуть и  рубеж надоев молока в 5000 кг на
одну фуражную корову. Уже есть в Удмуртии  хозяй-
ства, фермы, отдельные операторы машинного дое-
ния, достигшие надоев 6 – 8 тыс. кг.

По данным заместителя Министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации В. В. Копылова  в со-
ответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития на период до 2020 г. необ-

ходимо производить молока в России в объеме
40,62 млн тонн [4, с. 14]. По нашим расчетам, с уче-
том норм потребления, роста численности населения,
расходов на выпойку телят, поросят эта величина
должна составлять как минимум 56,6 млн. тонн.

Ниже приведена  динамика  основных показате-
лей производства молока в Удмуртской Республике
(табл. 2).

Приведенные в табл. 2 показатели представлены
на основе данных статистического сборника „Сельс-
кое хозяйство Удмуртской Республики-2010 год”,
сводного годового отчета по сельскохозяйственным
организациям за 2010 год.

Производство – это целенаправленная деятель-
ность по созданию продукции, работ, услуг в кон-
кретной организации. В широком экономическом
смысле производство выступает  как составная часть
расширенного воспроизводства наряду с обменом,
распределением и потреблением материальных благ.
На практике сельскохозяйственное производство
может изучаться с позиции деятельности, процесса,
структуры, системы.

Системный подход в современных условиях,
наряду с другими подходами, получил широкое рас-
пространение при исследовании различных систем.
Под системой мы понимаем совокупность различных
взаимосвязанных элементов, образующих целост-
ность для достижения  определенных целей и взаимо-

Таблица 1
Динамика изменения основных показателей производства молока в Удмуртии

А. Л. Комышев, З. А. Миронова, А. В. Атаев

Поголовье коров 
на начало года 
тыс. голов 

 
Надой, кг Производство молока, 

тыс. тонн 

 
Год 

У насе-
ления 

В хозяй-
ствах 

У насе-
ления 

В хозяй- 
ствах 

У насе-
ления 

В хозяй- 
ствах 

Всего 

1920 205  … 754 … 144,7 … 144,7 
1940 132,4 38,6 904 793 124,2 30,5 154,7 

1950 109,8 43,8 1561 749 171,4 34,3 205,7 

1960 94,3 92,7 1787 2024 168,6 187,7 356,3 

1970 74,8 156,6 2220 1992 166,0 323,3 489,3 

1980 54,9 197,1 2515 2177 138,1 430,1 568,2 

1990 49,6 192,1 2642 2692 139,5 525,1 664,6 

2000 68,4 128,6 2990 2617 197,8 345,6 549,9 

2005 57,9 127,6 3330 3611 182,4 434,6 629,8 

2009 34,5 114,9 4709 4261 163,9 485,3 666,5 

2010 32,5 111,4 4594 4581 147,9 499,9 671,2 

2011 31,6 111,2 4506 4950 144,8 511,8 681,6 

 



95
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

действующей с внешней средой. Сельскохозяйствен-
ное предприятие можно рассматривать  как сложную
организационную, социальную, экономическую,
информационную, правовую макросистему. Главным
элементом любого предприятия являются  люди, пред-
ставляющие  сложную биологическую систему. Сле-
довательно, все, что нас окружает, представлено эле-
ментами той или иной системы. К сожалению, мно-
гие специалисты  сельского хозяйства имеют только
общее представление о системе и не вникают  в слож-
ность взаимодействия различных видов подсистем.
Поэтому это тоже одна из проблем, которая должна
быть решена  и  разъяснена руководителям молочных
ферм и комплексов.

Можно согласится с  мнением О. Г. Туровец о
том, что  предприятие как система состоит из управ-
ляемой и управляющих подсистем, соединенных меж-
ду собой  каналами передачи информации [9, с. 19].
Им же предлагается выделить в организации произ-
водственную систему, в которой  выделяются следу-
ющие подсистемы:

– социальная – комплекс отношений между людь-
ми как организационное проявление системы;

– производственно-техническая – материальные
средства: комплекс машин и оборудования, материа-
лов, инструментов, энергии;

– подсистема информации – информационные
элементы и их взаимосвязи [9, с. 18].

Если за основу взять производственно-техничес-
кую подсистему, то О. Г. Туровец в производствен-
ной системе  (системе производства) выделяет объект
управления (управляемую систему) с комплексом
машин, оборудованием, энергией  и социальную  под-
систему  с работниками, занятыми производством
продукции.

Что касается подсистемы информации, то, на наш
взгляд, в системе производства она является частью
субъекта управления – управляющей подсистемы, где
управленческий персонал, работая с информацией –
предметом их труда, вырабатывает управленческие ре-
шения – продукт труда управленческих работников,
которые по каналам прямой связи воздействуют на
объект управления – подсистему организации произ-
водства – управляемую подсистему. Из каких элемен-
тов состоит  подсистема информации, автор не уточняет.

В специальной литературе выделяют несколько
подходов к содержанию системы управления.

Так, П. В. Шичкин в системе управления выде-
ляет следующие элементы: органы управления, инфор-
мацию, технологию управления, кадры управления,
организационную и вычислительную технику, сред-
ства связи и внутрифирменную почту [10, с. 62].

Таблица 2
Основные показатели производства молока в Удмуртской Республике

А. Л. Комышев, З. А. Миронова, А. В. Атаев

Год Показатель 
1990 2000 2005 2010 

2010 в %  
к 1990 г. 

Поголовье коров, тыс. гол. 246,1 197,8 179,0 148,8 60,46 
Удой на корову,  кг 2700 2682 3530 4554 153,85 
Производство молока во 
всех категориях 
 хозяйств, тыс. т 

 
664,6 

 
549,9 

 
629,8 

 
671,2 

 
100,1 

в том   числе: 
в с/х  организациях 

 
525,1 

 
346 

 
434,8 

 
499,9 

 
95,2 

в  личных 
хозяйствах  населения 

 
139,5 

 
198 

 
182,4 

 
147,9 

 
106,02 

в фермерских хозяйствах - 6,55 12,6 23,3 … 
Произведено молока: 
 на душу населения,  кг 
 на 100 га с/х угодий,  ц  
 на 100 ц  корм. ед.,  ц 
 

 
410 
288,1 
72,4 

 
337 
241,4 
75,7 

 
407 
276,5 
100,0 

 
441 
294,6 
117,6 

 
107,6 
102,2 
162,4 
 

Себестоимость одного ц. 
молока в с/х  организациях, 
руб. 

 
 
149 

 
 
290 

 
 
508 

 
 
1008 

 
 
6,8 раз 

Цена реализации одного ц, 
руб. 

 
109 

 
303 

 
568 

 
1250 

 
11,5 раз 

Уровень рентабельности 
(убыточности) 

 
-26,8 

 
4,5 

 
11,8 

 
24,01 

 
50,81 пункта 
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В. М. Мишин в управляющей подсистеме
(субъекте управления) – системе менеджмента каче-
ства – выделяет цели, стратегию менеджмента каче-
ства, политику и обязательства в области качества,
функционально-организационные  элементы (функции,
технологию, методы организации, организационную
структуру менеджмента качества), ресурсные элемен-
ты (информацию, технические средства, кадры, фи-
нансы менеджмента качества) [5, с. 63].

Р. С. Голов отмечает, что  система управления
инновационно-инвестиционной деятельностью про-
мышленной организации является подсистемой общей
системы управления организацией. В то же время
система управления  инновационно-инвестиционной
деятельностью состоит из управляющей и управляе-
мой подсистем [3, с. 93]. Автор в управляющей под-
системе выделяет только функции управления, управ-
ляющую информацию, входные, выходные и обрат-
ные связи. Как видим, каждый автор имеет свое пред-
ставление о составе управляющей подсистемы. На наш
взгляд, вряд ли целесообразно выделять органы
управления, когда уже есть кадры управления, из
которых формируются любые органы управления про-
изводством и организацией в целом. Что касается
средств связи и внутрифирменной почты, то  П. В. Ши-
чкин предполагал наличие информационных связей
внутри субъекта управления. Из перечня составных
частей управляющей подсистемы  В. М. Мишина  нас
удовлетворяют его ресурсные элементы (информация,
технические средства, кадры), а также технология
обработки информации для принятия управленческих
решений. Финансы, на наш  взгляд,  ресурсом  субъек-
та управления не являются. Они используются, преж-
де всего, для системы организации производства –
объекта управления – управляемой подсистемы.

Система организации производства как объект
управления представляет взаимосвязь и взаимодей-
ствие двух подсистем: технологии производства и
организации труда, способствующих максимальному
использованию элементов для получения продукции
(работ, услуг) с наибольшей экономической эффек-
тивностью. Важнейшими подсистемами организации
производства выступает система технологии произ-
водства и система организации труда (см. рис. 1).

Система управления организацией производства
также состоит из двух подсистем. Но они отличаются
от составных частей системы организации производ-
ства, во-первых, техникой, технологией; во-вторых,
предметами труда; в-третьих, категориями работаю-
щих. Так, в системе  управления главным элементом
– на что воздействует труд управленческих работни-
ков – является информация (информационная систе-
ма). В систему управления в качестве ее элементов

входят: информация; технология обработки информа-
ции; технические средства, повышающие производи-
тельность управленческого труда; кадры, образующие
ядро всей системы управления (руководители, спе-
циалисты, вспомогательный персонал); связи и отно-
шения (см. рис. 1). Хотелось бы высказать положе-
ние о том, что не система управления производством
состоит из управляющей и управляемой систем, а
система производства. И только в этом случае подсис-
тема (система) управления неотделима от самого про-
изводства.

Объектом управления в системе производства
является система организации производства. Систе-
ма управления и система организации производства
неотделимы от самого производства и являются его
составными частями. Организационная подсистема
получает свое выражение в определенной для данных
конкретных условий организации производства, свя-
зывающей между собой все его составные части.

Поддержание постоянного устойчивого состояния
системы организации производства осуществляет сис-
тема управления. Последняя, в свою очередь, тоже
должна быть организована. Иначе она не сможет осу-
ществлять свое управленческое воздействие, выпол-
нять свою роль в системе производства. Процесс про-
изводства предполагает организующую деятельность,
которая на определенном уровне организованности
поддерживается системой управления. Система орга-
низации производства и система управления ею долж-
ны быть в постоянном развитии (совершенствовании).
Звенья развития организации и управления тесно взаи-
мосвязаны, хотя организационное начало в практике
всегда предшествует управлению, но впоследствии
управление совершенствует организацию. Высокий
уровень организованности системы означает такое ее
состояние, которое с учетом влияния внешней среды и
внутренних противоречий наилучшим образом обес-
печило бы достижение цели.

Мы разделяем позицию О. Г. Туровец о том, что
сущность организации производства состоит в объе-
динении и обеспечении взаимодействия личных и ве-
щественных элементов производства, установлении
необходимых связей  и согласованных действий участ-
ников производственного процесса, создании орга-
низационных условий для реализации экономических
интересов и социальных потребностей работников на
производственном предприятии [9, с. 10].

При производстве молока организация производ-
ства может рассматриваться в различных ракурсах.
Можно выделить организацию производства в сельс-
кохозяйственных организациях, фермерских хозяй-
ствах, личных подсобных хозяйствах. Их вклад в про-
изводство молока отражен в табл.1 и 2. Организация
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производства молока определяется различными тех-
нологическими процессами, например, по способу
содержания коров выделяют пастбищное содержание
скота, стойловое, пастбищно-стойловое, боксовое,
привязное, беспривязное и т. д. По способу доения
выделяют ручное, механическое и роботизированное.
По способу организации процесса доения выделяют
доение на привязи, в доильном зале, роторном зале,
роботизированное доение. Могут быть и другие под-
ходы к организации технологического и производ-
ственного процесса получения молока. Но в любом
случае  система управления призвана поддерживать
высокий уровень организованности системы органи-
зации производства (объекта управления) в соответ-
ствии с требованиями присущих ей объективных за-
кономерностей развития.

На процесс организации производства влияют и
внешние факторы: низкое качество заготавливаемых
кормов, высокая стоимость комбикормов, электро-
энергии, низкие закупочные цены и т. д.Таким обра-
зом, организация производства молока представляет
собой процесс взаимодействия личных и веществен-
ных элементов системы, установления согласованных
действий участников при соблюдении определенных
принципов организации в целях реализации соци-
альных потребностей и экономических интересов каж-
дого работника, коллектива, подразделения и хозяй-
ствующего субъекта в целом  для повышения конку-
рентоспособности молока и молочных продуктов.

Несомненно, что  создавшееся положение с про-
изводством и потреблением молока вызвано недоста-
точно активной деятельностью руководителей и спе-
циалистов молочных ферм, сельскохозяйственных
организаций, молочных заводов, районов и респуб-
лики. Это тоже назревшая проблема. Кроме того, низ-
кий уровень классификации специалистов и руково-
дителей не обеспечивает необходимого внедрения про-
грессивных технологий и  передового опыта в произ-
водстве молока. Главная проблема, которая стоит пе-
ред производителями молока, это снижение себесто-
имости продукции, повышение закупочных цен и, со-
ответственно, уровня рентабельности молочного ско-
товодства. В решении этих проблем большую роль
играет государство. Так, себестоимость молока  каж-
дый год возрастает из-за того, что при формировании
бюджета ежегодно закладывается рост стоимости газа,
электроэнергии, горючего на 10 – 15 процентов по
всей стране. В конечном итоге мы наблюдаем рост
стоимости кормов и себестоимости молока. Этот рост
затрат государство не компенсирует в полной мере
своей  финансовой и социальной политикой, и в итоге
у производителей нет экономической заинтересован-
ности заниматься производством молока.

В этой связи уместно  привести данные о помо-
щи сельскому хозяйству в России и в странах ЕС.
Дотации на гектар в евро составили: в Словении –
580, в Италии – 546, на Кипре – 518, в Нидерландах –
514, в Греции 504, в Бельгии – 494, в Австрии – 458,
в Германии – 401, во Франции – 345, в Латвии – 191,
в России – 37 [2]. Из этих цифр наглядно видно, как в
развитых государствах заботятся о сельских жителях.

Г. А. Зюганов отмечал в своем выступлении на
митинге в Москве 16.09.2010 года: „Сегодня более
половины продовольствия поступает в нашу страну
из-за  рубежа. По сути, мы кормим чужого фермера.
Продовольственных  товаров закупается за границей
на 35 – 40 миллиардов долларов в год, а своим крес-
тьянам Правительством в бюджете выделен  только
1 миллиард. Так могут поступать  только люди, кото-
рые  ненавидят все российское, русское, советское и
народное” [1, с. 3].

В Удмуртии, согласно Постановления правитель-
ства от 29 марта 2010 г. № 104, утверждено Положе-
ние о предоставлении субсидий в рамках решения
отдельных задач Республиканской целевой  програм-
мы „Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства  молока в Удмуртской Республике на
2009 – 2012 годы”. Субсидии на молоко предостав-
ляются по ставке 1000 рублей на тонну реализован-
ного и (или) переработанного молока. В пункте 20 и
21 Положения отмечается, что субсидия на содер-
жание коров предоставляется гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, при условии содержа-
ния  двух и более коров в размере 3000 рублей на
каждую голову, имеющуюся на 1 апреля соответ-
ствующего года. Следовательно, если  в ЛПХ со-
держится одна корова, то  субсидии на содержание
коров оно не получит.

Еще более парадоксальные требования выдви-
гаются при получении субсидий на молоко из феде-
рального бюджета. Как отмечает Николай Огородни-
ков, предоставление субсидий регионам возможно
только при условии:

1) сдачи молока не ниже высшего сорта;
2) во всех регионах соблюдать единые, возрас-

тающие год от года, требования по содержанию в
сыром молоке белка и жира;

3) учет выхода телят на 100 коров [8].
Что касается ЛПХ, то федеральные субсидии им

не планируются, хотя по разным данным они произ-
водят от 20 – 50% всего российского молока. В Уд-
муртии доля ЛПХ, как видно из таблицы 1, составля-
ет 21,24% в 2011 году, а в других регионах  она зна-
чительно выше. В некоторых регионах, таких как Тю-
менская область, Татарстан, дотации на молоко дохо-
дят до 6 руб. за литр.
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Интерес представляют средние закупочные цены
на сырое молоко в некоторых регионах России по ме-
сяцам 2012 года (табл. 3). Как видим из таблицы, за-
купочные цены во всех региона имеют тенденцию к
снижению, хотя розничные цены остаются на том же
уровне или даже возрастают с учетом инфляции. Вся
разница остается у переработчиков, посредников и тор-
говли. Этим достигается значительный экономический
ущерб производителям молока. Переработчики ссы-
лаются на законы спроса и предложения, снижая цены
в летний период при увеличении надоев молока. В
то же время в таких странах, как Новая Зеландия в
2007 году закупочные цены возросли с января по июль
на 16,5%, в 2008 году на 6,97%. В странах ЕС средние

закупочные цены на молоко в 2009 году самые низкие
были в мае, а в 2010 году в марте месяце.

Так,  начало 2012 г. ознаменовалось падением
цен на сырое коровье молоко. В феврале средняя цена
по РФ относительно декабря 2011 г. снизилась на 0,3%,
а средняя цена за период с января по февраль соста-
вила 98,7% от средней цены за тот же период 2011 г.
(рис. 2).

Средняя закупочная цена на сырое молоко в сель-
скохозяйственных предприятиях России в феврале
снизилась до 14 718 руб./т. Средняя цена по РФ за
январь – февраль 2011 года составила 15628 руб./т.

Средняя цена по РФ за 11 месяцев текущего года
составила 14 105 руб./т.

Таблица 3
Средние закупочные  цены на сырое молоко  в 2012 году руб. за т
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 Рис. 1. Взаимодействие системы организации производства и системы управления
хозяйствующего субъекта

А. Л. Комышев, З. А. Миронова, А. В. Атаев

Месяц года  
Регион 

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль 
Удмуртия 12924 12956 12933 12799 12358 11937 11557 

Ленинградская обл. 16315 16228 17294 16432 15753 15518 15329 
Московская область 15635 15561 14968 14788 14459 14131 14012 

Татарстан 12913 12855 12723 12241 12358 10940 10751 

Башкортостан 13238 13318 13045 12288 11533 10839 10464 

Россия 14737 14718  14541 14124 13474 12925 12335 
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Динамика средних закупочных цен на сырое
молоко за 2011 год представлена на  рис. 3. Как ви-
дим, закупочная  цена на молоко в 2012 году почти на
1000 рублей ниже за каждую тонну, чем в 2011 году.

Следовательно, сельскохозяйственные товаро-
производители несут большие убытки при производ-
стве молока. Это подрывает процесс расширенного
воспроизводства не  только отрасли молочного ско-
товодства, но и кормопроизводства и даже в целом
растениеводства  в сельскохозяйственных организа-
циях России и  ее отдельных регионов.

В Удмуртии уровень цен значительно ниже. Так
в январе 2012 года закупочная цена за тонну молока
составляла 12924 рубля, в апреле – 12799 рублей, в

июле – 11557 рублей. Это свидетельствует о более
значительных потерях при  производстве молока, чем
в Ленинградской, Московской  областях и России в
целом.

На наш взгляд, одним из направлений решения
этой проблемы является создание кооперативов, ко-
торые бы занимались не только производством моло-
ка на фермах и комплексах, но и перерабатывали мо-
локо и торговали молочными продуктами. В респуб-
лике успешно функционируют в этом направлении
Селтинское РАЙПО, потребительское общество „Хле-
бозавод” Завьяловского района.

Отдельные крупные сельскохозяйственные орга-
низации объединили все стадии процесса, например,

Рис. 2. Индексы цен производителей сырого молока по РФ в 2012 г.
Источник: аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата

Рис. 3. Динамика средних закупочных цен на сырое коровье молоко в 2011 г. (руб./т)
Источник: аналитический центр СОЮЗМОЛОКО по данным Росстата
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ООО  „Ильинское молоко” Малопургинского района,
ООО „Россия” Можгинского района и многие др.

Положительный опыт накоплен в Финляндии по
созданию сбытовых кооперативов. Широко известен
кооператив „Валио”, который закупает 85% от общего
объема произведенного молока в Финляндии, 40%
идет на экспорт. Из этого объема на Россию прихо-
дится 17%, еще столько же – на страны Евросоюза,
остальная часть  продается в других странах. Коопе-
ративное объединение „Валио” было создано в
1905 году как объединение 17 фермерских хозяйств
и к настоящему времени выросшее в крупнейшее
молокоперерабатывающее предприятие с ежегодным
оборотом около 1,8 млрд евро, акционерами которой
являются 9,2 тыс. молочных ферм страны. При этом
фермерам в 2010 году были выделены субсидии
в размере 1341 млн евро, в том числе субсидии
на повышение сельскохозяйственного дохода –
545 млн евро; компенсация за неблагоприятные
природные условия – 422 млн евро; экологические
субсидии – 374 млн евро; 767 млн евро доля ЕС,
574 млн евро доля Финляндии. Можно сказать, что в
общей структуре доходов молочной фермы 45% со-
ставляют дотации, остальные 55% – собственный ры-
ночный доход производителя [13].

Несомненно, что  опыт кооперирования ферме-
ров Финляндии должен быть изучен и использован
в практике развития молочного животноводства Уд-
муртской Республики. В конечном итоге решение
перечисленных проблем совершенствования органи-
зации  производства молока должно способствовать
повышению экономической эффективности, удовлет-
ворению  потребностей  населения в этом продукте  и
улучшению качества жизни в Удмуртской Республи-
ке  и всей России.
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СИСТЕМНАЯ ДИАГНОСТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА:
ТЕОРИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ (НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
В Стратегии развития физической культуры и

спорта в Российской Федерации на период до
2020 года, принятой Правительством РФ, указывает-
ся на то, что за последние годы наметилось улучше-
ние основных показателей развития физической куль-
туры и спорта. Однако уровень развития физической
культуры и спорта, особенно в провинциальных дота-
ционных регионах, не соответствует общим положи-
тельным социально-экономическим преобразованиям
в стране. Нерешенные в отрасли проблемы норма-
тивно-правового, организационно-управленческого,
материально-технического, научно-методического, ме-
дико-биологического и кадрового обеспечения сдер-
живают развитие как массового, так и профессиональ-
ного спорта. Значительно возросла конкуренция на
международной спортивной арене, и наиболее ярко
это проявляется в утрате лидирующих позиций на
Олимпийских играх, где ведущие мировые державы
стремятся использовать всю экономическую и поли-
тическую мощь для успешного выступления спортс-
менов. Для достижения поставленных целей в рос-
сийском спорте требуется использование всего потен-
циала государства, включая экономику, науку, чело-
веческий и ресурсный капитал [8].

Сегодня достаточно широко распространена
ситуация, когда ухудшение состояния отрасли остается
незамеченным до тех пор, пока не проявятся его послед-
ствия. По этой причине возникает необходимость выяв-
ления симптомов, вызывающих ухудшение ее функ-
ционирования на ранней стадии для своевременного и
должного реагирования на изменения во внешней и
внутренней среде, обеспечивая устойчивое развитие фи-
зической культуры и спорта как отрасли. При разработ-
ке и принятии оптимальных управленческих решений не-
обходимы новые научные методы и инструментарий, по-
зволяющие комплексно оценивать имеющийся потен-
циал спортивной отрасли. Следовательно, использова-
ние методов и моделей экономической диагностики ре-
гионального спорта представляется актуальным.

Термины „диагноз”, „диагностика” находят до-
вольно широкое распространение в медицине, техни-
ке, а в последнее время и в экономике в силу чрезвы-
чайной важности процедур распознавания, определе-
ния и преобразований различных состояний систем,
значимых для их собственного существования и функ-
ционирования. Диагностика отдельных видов эконо-
мической деятельности позволяет четко и недвусмыс-

ленно выявлять их позитивные и негативные стороны,
а диагностика системы в целом предполагает синтез,
т. е. соединение, сочетание, обобщение и сопоставле-
ние, данных об отдельных видах деятельности, позво-
ляющих определить состояние системы как единого
целого, выделив при этом наиболее больные места.
Возникающие при этом медицинские (и технические)
ассоциации имеют под собой определенные основа-
ния. Ведь любая экономическая система и, в част-
ности, любое предприятие, любая организация, явля-
ется сложнейшим организмом, экономико-организа-
ционное строение которого состоит из десятков и
сотен взаимосвязанных элементов, характеризующих-
ся большим множеством показателей.

Различают  общую диагностику и экономичес-
кую диагностику. Общая диагностика (в основном
рассматривается уровень предприятия, хотя большин-
ство положений, безусловно, можно отнести и к бо-
лее масштабным объектам) включает в себя следую-
щие составляющие: экономическую диагностику,
функциональную диагностику, диагностику внешней
среды и стратегическую диагностику. Таким образом,
видно, что экономическая диагностика – более узкое
понятие, чем общая диагностика. Экономическая
диагностика распознает характер нарушения в одной
из областей хозяйствующего субъекта – экономичес-
кой области [5]. В данном случае хозяйствующий
субъект рассматривается как сложная система, со-
стоящая из взаимосвязанных между собой элемен-
тов, которые не функционируют автономно. Под углуб-
ленной или глобальной диагностикой М. М. Глазов
понимает „учение о методах и принципах распознава-
ния дисфункций и постановку диагноза анализируе-
мому объекту в целях повышения эффективности его
функционирования, повышения его жизнеспособ-
ности в условиях свободной конкуренции, свободно-
го, нерегулируемого рынка” [1]. Данное определение
раскрывает сущность диагностики, с одной оговор-
кой – применительно к спортивному комплексу дис-
функция может относиться не только к основному
объекту рассмотрения, но и к объектам из внешнего
окружения (например, когда успешно развивающий-
ся вид спорта не получает финансовой поддержки).

Авторы коллективной монографии „Экономичес-
кая диагностика: теория и методы” [9] различают по-
нятия диагностики и анализа, исходя из их функций.
Эти различия сформулированы следующим образом:
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функция диагностики – установление факта; функция
анализа – установление причины. В узком смысле,
диагностика определяется как выявление проблем, а
в широком – как оценка, различение и распознавание
проблем. Это является основой для разграничения
понятий „оценка”, „анализ” и „диагностика” приме-
нительно к экономической среде. При этом диагнос-
тика трактуется как более широкое понятие, чем оценка
или анализ. Последние, в свою очередь, являются
инструментальными средствами при проведении эко-
номической диагностики.

Сущность экономической диагностики, соглас-
но концепции А. И. Муравьева, можно определить
через ее задачи [7]:

1) качественное описание экономического содер-
жания показателей, необходимых для характеристики
сложных хозяйственных систем;

2) построение симптоматических справочников,
ориентированных на алгоритмы управления так на-
зываемых автоматизированных офисов;

3) разрешение противоречий между необходимо-
стью сокращения числа директивно устанавливаемых
показателей, и, как следствие этого, ростом их агре-
гированности, а также потребностью иметь детальные
показатели уровня и динамики;

4) предупреждение о перерастании хозяйствен-
ных ситуаций в проблемные, а из последних – в кон-
фликтные;

5) своевременное выявление проблемных ситу-
аций и определение способов их преодоления.

Подход, делающий акцент на качественной
характеристике проблем объекта диагностирования
изложен в работе О. Г. Дмитриевой [3]. Под диагнос-
тикой автор понимает определение состояния регио-
на, обнаружение „региональных” болезней, „патоло-
гий”, болевых точек и узких мест, выделяя три типа
диагноза:

– устанавливающий отклонение от нормы;
– определяющий принадлежность объекта к тому

или иному классификационному типу или группе;
– описывающий объект как уникальное сочета-

ние признаков.
Рассмотренные точки зрения подтверждают не-

обходимость более тщательного исследования специ-
фических признаков экономической диагностики
спортивного комплекса. А сама проблема экономи-
ческой диагностики становится все более актуальной
по мере развития рыночных отношений, усложнения
экономического механизма, а значит и усиления его
уязвимости, расширения внутрипроизводственных и
внешних связей, возрастания коммерческого риска.
Говоря в дальнейшем об экономической диагности-
ке, мы неявно будем ориентироваться на учет специ-
фики рассматриваемого предмета, а именно, эконо-
мики спорта, или рассматриваемого объекта – регио-
нального спортивного комплекса, хотя многие полу-

ченные выводы и положения, по-видимому, могут
иметь и более широкое применение.

Таким образом, сущность системной экономи-
ческой диагностики спортивного комплекса региона
заключается в следующем – это определение, реги-
страция и анализ информации, позволяющие выявить
(распознать) недостатки и неиспользуемые возмож-
ности спортивной отрасли без радикального вмеша-
тельства в объект диагностирования. Сам же процесс
диагностирования достаточно сложен и поэтому рас-
падается на отдельные составляющие или процедуры,
которые могут изменяться и совершенствоваться.

Спортивный комплекс региона (рис.1), под ко-
торым понимается совокупность отраслей, видов де-
ятельности, предприятий, объектов инфраструктуры
физкультурно-спортивной направленности, располо-
женных на одной территории, и его потенциал как
объекты экономической диагностики, безусловно,
имеют свои особенности. Например, в отличие от ди-
агностики предприятия, регион в спортивном отноше-
нии не может и не должен оказаться банкротом, про-
цедура банкротства для спортивного комплекса от-
дельно взятого региона невозможна. Диагностика в
данном случае необходима как составляющая часть
управленческих мероприятий, нацеленных на страте-
гическое планирование и развитие экономики и соци-
альной сферы региона.

Понятие потенциала спортивного комплекса ре-
гиона (рис. 2) наделено сложной структурой. Поэто-
му прежде, чем перейти к обсуждению диагностики
самого спортивного комплекса, рассмотрим более
подробно данную категорию. Потенциал спортивного
комплекса региона – это выраженные в количествен-
ных показателях ресурсы рассматриваемой террито-
рии и связанные с ними возможности, которые без
ущерба и отрицательного воздействия на нее могут
быть использованы для удовлетворения потребностей
населения в физической культуре и спорте. Содержа-
ние потенциала спортивного комплекса региона вклю-
чает в себя различные ресурсы и возможности. Основ-
ными ресурсами потенциала спортивного комплекса
региона являются следующие:  население, спортивно
активное население, профессиональные спортсмены,
тренеры и специалисты, болельщики, спортивные
здания и сооружения, спортивный инвентарь, финан-
совые ресурсы, административные ресурсы и т. д.
Важнейшим ресурсом является накопленный опыт в
самых разных сферах деятельности и система его пе-
редачи.

К возможностям относятся благоприятные усло-
вия для реализации намеченных целей. Например,
прерогативы, предоставляемые разработанным спор-
тивным законодательством и иными официальными
документами, или связанные с местными спортивны-
ми традициями и любыми случайными событиями.
Многообразие форм, в которых существует или реа-
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лизуется потенциал также огромно. Например, финан-
совые ресурсы могут черпаться из бюджетов различ-
ного уровня, могут поступать от спонсоров, от вла-
дельца клуба, могут формироваться из регистрацион-
ных взносов и т.п. Величина или мощность потенциа-
ла – это мера ресурсов и возможностей, иногда это
качественная экспертная оценка. Величина потенциа-
ла может оцениваться как единая глобальная характе-
ристика, а может иметь матричную или полевую струк-

туру. Потенциал существует в нескольких ипостасях.
Он может быть израсходованным или полностью реа-
лизованным. В этом случае потенциал чаще просто
отождествляют с ресурсами. На самом деле в спорте
реализованный потенциал, как правило, не исчезает,
а переходит на новый уровень развития и в этом тоже
заключается его специфика.

Диагностическая деятельность спортивного комп-
лекса ближе всего к информационной или монито-

Рис. 1. Взаимодействие системы организации производства и системы управления
хозяйствующего субъекта
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ринговой деятельности, но комплексный характер
диагностики сближает ее и с научной деятельностью,
и с финансово-хозяйственной, понимаемой в широ-
ком смысле (включая планирование на основе анали-
за и управление на основе диагностики). Как правило,
проведение любых спортивных мероприятий требует
определенных затрат – материальных, финансовых,
людских. С другой стороны, каждое спортивное со-
бытие, прошедшее или предстоящее, оказывает су-
щественное влияние на развитие всего региона в
целом. При этом последствия могут быть положитель-
ными, отрицательными или нейтральными, и касаться
самых различных аспектов жизни региона. Поэтому
тщательная классификация возможных последствий
спортивных  мероприятий и их оценка с точки зрения
имеющегося потенциала также важны для экономи-
ческой диагностики.

 Предметом экономической диагностики спор-
тивного комплекса является количественная характе-
ристика и качественная идентификация его состояния
на конкретный момент времени. При этом задача
диагностики заключается не только в том, чтобы
оценить состояние, но и спрогнозировать поведение
всего спортивного комплекса, как в случае внедре-
ния организационно-управленческих мероприятий, так
и в случае недостаточной активности по устранению
выявленных диспропорций. Системная экономичес-
кая диагностика  как процесс включает ряд последо-
вательных этапов и действий:

–  сбор и анализ первичной информации;
–  получение на этой основе количественных оце-

нок;
–  установление предварительного диагноза

(т. е. определение масштабов и степени отклонений,
сравнение с нормативными показателями);

–  разработка мероприятий и рекомендаций по
устранению несоответствий и улучшению (стабили-
зации) состояния отрасли;

–  мониторинг текущего состояния спортивной
отрасли;

–  выработка корректирующих воздействий.
Состав и структура этапов экономической диаг-

ностики спорта может варьироваться в зависимости
от уровня социально-экономического развития реги-
она, национальных традиций, возможностей государ-
ственно-частного партнерства и многих других фак-
торов.

Удмуртская Республика (УР) – типичный дота-
ционный регион России с населением около 1,5 млн
человек. Перестроечные процессы в политическом
устройстве, экономических отношениях и социальной
сфере болезненно отразились как на состоянии мас-
совой физической культуры, так и спорта высших
достижений УР. Профессиональные союзы фактичес-
ки исключили спорт из круга своих интересов. Как
следствие, произошла практически полная ликвида-
ция ведомственных спортивных организаций – спорт-
клубов и коллективов физкультуры на промышлен-
ных предприятиях, закрытие огромного количества
детско-юношеских спортивных школ, перепрофили-
рование материальной базы спортивной отрасли. Спад
в отрасли сопровождался также существенным не-
дофинансированием, последствия которого приходится
преодолевать до сих пор. Между тем, спортивному
комплексу республики, несмотря на значительные
трудности, многое удалось сохранить. Ведущие спор-
тивные школы, специалисты, отдельные ведомствен-
ные спортсооружения были переданы на баланс рес-
публиканских и муниципальных органов управления.
Сегодня в УР  культивируется  более 70 видов спорта,

Рис. 2. Структура понятия „потенциал спортивного комплекса региона”

А. В. Литвин
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в одной только столице – г. Ижевске их насчитывает-
ся 67 [2]. Основными составляющими потенциала рес-
публиканского спортивного комплекса являются:
число спортивных школ, спортивных сооружений и
их структура, обеспеченность населения спортивны-
ми объектами, число занимающихся физической куль-
турой и спортом, наличие профессиональных кадров
и их качественный состав, единовременная пропуск-
ная способность спортсооружений, величина выде-
ляемых бюджетных средств, внебюджетные источни-
ки финансирования и т. д. Проанализируем некоторые
из них. Так, например, данные о количестве населе-
ния систематически занимающемся физической куль-
турой и спортом (рис. 3) показывают, что процент
горожан занимающихся спортом по отношению к
общей численности населения ниже, чем по России и
составляет 10,3% (12,7% общероссийский показа-
тель). Несмотря на то, что численность населения за-
нимающегося физической культурой и спортом в рес-
публике неуклонно растет. Если в 2007 году этот по-
казатель составил 132 738 человек, то к концу
2011 года – 204 913 человек. В 2011 г. численность
увеличилась по сравнению с 2007 годом на 72175
человек или на 54,4%, причем практически по всем
категориям учреждений, предоставивших информа-
цию о своей работе.

Состав и структура спортивных сооружений УР
представлены в таблице 1. Анализ функционирующей
в настоящее время в республике сети спортивных
сооружений, проведенный на основании имеющихся
официальных статистических данных, позволяет сде-
лать следующие выводы.

В 2011 году по сравнению с 2007 годом про-

изошло увеличение спортивных сооружений на 962
единицы или на 52%. Прирост количества спортив-
ных сооружений наблюдался по всем типам. При
этом, наибольший удельный вес в общем количестве
спортивных сооружений за последний год занимают
плоскостные спортивные сооружения – 42%, на вто-
ром месте спортивные залы – 38,4%. Наименьший
удельный вес имеют манежи – 0,01% и плавательные
бассейны – 2,5%. Ключевой здесь является проблема
доступности всех типов спортивных сооружений для
различных  групп населения, так как подавляющее
большинство из них принадлежит образовательным
учреждениям.

Однако рассмотренные выше отдельные показа-
тели характеризуют в большей степени лишь количе-
ственную сторону потенциала спортивного комплек-
са региона. Не менее важными являются его каче-
ственные показатели, ведь именно они наилучшим
образом отражают содержательную сторону развития
регионального спорта. Реализованность потенциала
спортивного комплекса может быть выражена сле-
дующими критериями: количество мастеров спорта,
количество спортсменов-разрядников, число присво-
енных почетных званий и государственных наград.
В таблице 2 представлена динамика изменения этих
качественных показателей. Анализ таблицы показы-
вает, что в 2011 г. по сравнению с 2007 г. произошло
увеличение числа спортсменов с массовыми спортив-
ными разрядами (на 7413 человек) и мастеров спорта
России (на 13 человек).

Общее же количество всех присвоенных званий
спортсменам, тренерам, спортивным функционерам
в 2011 году составило 232.

Рис. 3. Численность населения, занимающегося  спортом в УР
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Рост количественных и качественных показате-
лей потенциала спортивного комплекса региона во
многом зависит от возможностей финансирования
физической культуры и спорта и его источников. Ди-
намика  процесса финансирования физической куль-
туры и спорта в УР представлена в таблице 3. Как
видно, в 2007 – 2011 бюджетные средства в общей
сумме выделенных финансовых ресурсов составля-
ют значительно больший удельный вес, нежели вне-
бюджетные источники финансирования.

Так, например, в 2007 году фактически выде-
ленные бюджетные средства составили 78,5%, в то
время как внебюджетные средства – 21,5%; в
2011 году наблюдается аналогичная ситуация, при этом
бюджетные средства составляют еще больший удель-
ный вес – 82,8%.

Одной из основных причин неэффективного
управления спортивной отраслью является отсутствие
экономически обоснованных критериев рационально-
го использования имеющихся ресурсов, прежде все-

Таблица 2
Оценка показателей спортивного мастерства спортсменов УР

Таблица 1
Состав и структура спортивных сооружений УР

А. В. Литвин

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Наименование 
спортивного 
сооружения 

всего, 
ед. 

уд. 
вес, 
% 

всего, 
ед. 

уд. 
вес, 
% 

всего, 
ед. 

уд. 
вес, 
% 

всего, 
ед. 

уд. 
вес, 
% 

всего, 
ед. 

уд. 
вес, 
% 

Всего 
спортивных 
сооружений 

1850 100 1913 100 2156 100 2710 100  2812 100 

в том числе: 
плоскостные спорт 
сооружения – всего 

795 43 823 43 887 41,1 1161 42,8 1180 42 

спортивные залы – 
всего 704 38 712 37.2 743 34,5 973 35,9 1079 38.4 

манежи – всего 1 0.0 1 0.0 1 0,05 2 0,07 3  0.0 

Плавательные 
бассейны – всего 36 2 38 2 40 1,9 66 2,4 71 2.5 

сооружения для 
стрелков. видов 
спорта –  всего 

98 53 102 5.3 110 5,1 104 3,8 108 3.8 

другие спортивные 
сооружения 216 11.7 237 12.5 298 13,8 333 12,3 371 13.3 

 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
Виды  спорта 

всего, 
человек 

всего , 
человек 

всего,  
человек 

всего,  
человек 

всего , 
человек 

Присвоено званий  – всего  55  43 40 75 73 

из них: 
– Мастер  спорта  51  41 34 67 64 

– Мастер  спорта  международного класса  и 
Гроссмейстер России 3 2 4 7 7 

– Заслуженный мастер спорта  1 – 2 1 2 

Подготовлено за год спортсменов массовых 
разрядо в 17 694 18 214 1 9 392 21 901 25 107 

Присвоено званий  – Заслуженный тренер 
России  1 – 1 – 2 

Присвоено званий – Заслуженный работник 
физической  культуры  2 1 – 1 3 

Присуждены  др угие  государственные 
почетные звания  и награды  27  35 – 39 37 

Присуждены  почетные звания и нагр ады  
субъекта РФ  83  96 – 115 107 
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го, финансовых. Одновременно развивать и финан-
сировать в требуемом объеме несколько десятков
видов спорта очень сложно. К сожалению, приори-
тетность отдельного вида спорта в регионе определя-
ется не объективными факторами, а диктуемыми
сверху директивами. Отсутствие количественных по-
казателей развития отдельных видов спорта и возмож-
ностей сравнения их между собой затрудняет прогно-
зирование и планирование отраслевого бюджета.

Рассмотрим один формализованный и в то же
время наглядный способ, призванный облегчить вы-
полнение поставленных задач. Не вдаваясь детально
в его описание [4], отметим, что основная задача, ре-
шаемая данным методом – сравнение двух и несколь-
ких видов спорта с точки зрения успешности разви-
тия самого вида спорта и эффективности расходова-
ния выделенных на это бюджетных средств. В качестве
примера в таблице 4 приведен расчет показателей эф-
фективности для отдельных, наиболее знаковых и по-
пулярных видов спорта в УР за 2011 год.

Для рассмотренных в таблице 4 видов спорта,
можно сделать следующие выводы. Самый высокий
коэффициент развития наблюдается в биатлоне. Наи-
более эффективно средства используются в аэробике
и настольном теннисе, далее следуют шашки и биат-
лон, и хуже всего дела обстоят в футболе. Хотя по
официальным данным футбол остается наиболее по-
пулярным и массовым видом спорта в республике,
однако по опросам социологов его начинают опере-
жать такие виды, как аэробика и легкая атлетика.

Недостаток средств испытывают все виды спорта,
но печально то, что к особо нуждающимся относятся
те виды спорта (шашки, н\теннис), которые демон-
стрируют хорошую эффективность, не получая за это

адекватного поощрения и средств для дальнейшего
развития. Исключением здесь является, пожалуй,
только аэробика, самостоятельно сумевшая наладить
серьезную экономическую деятельность, приносящую
весьма ощутимые доходы.

Проблема развития региональных спортивных
комплексов заключается также в том, что  информация
об истинном положении дел становится доступной даже
узкому кругу заинтересованных лиц лишь спустя не-
который промежуток времени (широкой обществен-
ности – практически никогда!), после опубликования
данных государственной статистической отчетности.
Точнее говоря, диагноз установлен, но в каком состо-
янии будет находиться пациент – региональный спорт
через год или два остается только догадываться? Вы-
ход из сложившейся ситуации видится в изменении
самой системы критериев, а также широком примене-
нии алгоритмов и инструментов экспресс-диагности-
ки. Это поможет избежать большинства кризисных
явлений и ситуаций не только в региональном спортив-
ном комплексе, но и в российском спорте вообще.

Как уже отмечалось, диагностирование регио-
нального спортивного комплекса осуществляется в
целях дальнейшего использования полученных ре-
зультатов в оперативном управлении и стратегичес-
ком планировании, в ситуации постоянно изменяю-
щихся условий функционирования самого комплек-
са. Все это говорит о необходимости придания про-
цессу диагностирования технологичности в выработ-
ке конкретных процедур – инструментов диагности-
ки. Их  существует достаточно много. Региональные
спортивные чиновники должны научиться выбирать
из всего многообразия адекватные и приемлемые про-
цедуры, которые отвечали бы поставленным целям и

Таблица 3
Финансирование физической культуры и спорта в УР

А. В. Литвин

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
Финансирование 
физ. культуры 

и спорта Всего, 
тыс.руб. 

уд. 
вес, 
% 

Всего, 
тыс.руб.

уд. 
вес, 
% 

Всего, 
тыс.руб.

уд. 
вес, 
% 

Всего, 
тыс.руб 

уд . 
вес, 
% 

Всего, 
тыс.руб  

уд. 
вес, 
% 

Фактически 
выделено 
бюджетных 
средств 

108 
713.7 78.5 111 

820.4 75.8 126 
811,2 77,0 748 

745,6 81,6 621 
128.5 82.8 

Получено из 
внебюджетных 
источников 

29 
834.6 21.5 35 

716.2 24.2 37 
833,6 23,0 169 

325,0 18,4 128 
671.3 17.2 

Всего 
израсходовано на 
развитие 
физической 
культуры и спорта 

138 
548.3 100 147 

536.6 100 164 
644,8 100 918 

070,6 100 749 
799.8 100 
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задачам диагностирования. Выполнение каждой про-
цедуры, вероятно, возможно довести до совершен-
ства, однако такие алгоритмы существуют только для
сбора и обработки первичной информации.

Ниже приведен перечень некоторых базовых
инструментов системной экономической диагности-
ки регионального спортивного комплекса [10]:

–  определение численности и структуры спортив-
но-активного населения региона (причины пассивно-
сти другой части населения);

– определение загруженности имеющихся спор-
тивных сооружений и потребности в новых сооруже-
ниях;

– определение необходимого количества квали-
фицированных спортивных кадров;

– оценка эффективности затрат на физическую
культуру и спорт;

– оценка степени развитости спортивной инфра-
структуры региона;

– комплексное описание положения конкретных
видов спорта;

– установление приоритетов в региональной
спортивной политике.

Отдельные из них могут быть представлены в
виде подробных блок-схем, подкреплены конкретны-
ми формулами, расчетами и уже используются в прак-
тической деятельности республиканских и муници-
пальных спортивных структур УР. К примеру, проце-
дура процесса планирования строительства новых и
загрузки уже имеющихся региональных спортивных
сооружений может быть достаточно просто формали-
зована. Действующие сегодня социальные нормати-
вы количества спортивных сооружений на определен-
ной территории – это общие показатели, которые не
указывают на нехватку какого-либо конкретного их

типа. На самом деле гораздо важнее знать: какое ко-
личество спортивных сооружений необходимо по-
строить вновь или наоборот – у нас имеется избыток
таких сооружений? Традиционный подход предпола-
гает определение потребности из расчета общей пло-
щади спортсооружений, приходящейся на одного че-
ловека. Наиболее удобным является представление
информации непосредственно  о количестве недоста-
ющих спортивных объектов того или иного типа, а ее
анализ позволит судить о приоритетах политики в
области управления и развития региональными (муни-
ципальными) объектами спортивной инфраструктуры,
необходимости их строительства и эксплуатации [6].

Расчет величины затрат на развитие сети регио-
нальных спортивных сооружений может быть прове-
ден по следующей формуле:
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где: З – величина затрат,
Ф
iC  – фактическая стоимость строительства  из-

быточных спортивных  сооружений i-го типа,
СМ
jС  – сметная стоимость строительства недо-

стающих спортивных сооружений j-го типа,
iA  – количество избыточных спортивных соору-

жений i-го типа,
jB  – количество недостающих спортивных со-

оружений j-го типа,
n – число типов избыточных спортивных соору-

жений,
m – число типов недостающих спортивных со-

оружений.

Мониторинг изменения данного показателя по
времени позволит получать информацию о степени

Таблиця 4
Эффективность использования бюджетных средств по видам спорта в УР за 2011 год

А. В. Литвин

Наименование Футбол Биатлон Н/теннис Аэробика Шашки 

 
1. Общее число спортсменов, чел. 
2. Число спортсменов 

разрядников, чел. 
3. Число мастеров спорта, чел. 
4. Число призеров (российские 

соревнования), чел. 
5. Число призеров (междунар. 

соревнования), чел. 
6. Число штатных тренеров, чел. 
7. Бюджетное  финансирование, 

тыс. руб. 
8. Коэффициент эффективности 
расходования средств, Е     

(руб./чел.) 
9. Чистая эффективность, e (10-6) 
(1/руб.) 

 
13 640 
1850 

 
- 
 

3 
 

0 
50 

 
10 000 

 
99 

 
0,014 

 
1050 
650 

 
45 

 
6 
 
4 

25 
 

5 500 
 

3467 
 

0,12 

 
5 960 
1100 

 
4 
 
3 
 
0 

15 
 

300 
 
9 
 

0,6 

 
3 290 
500 

 
4 
 
4 
 
0 

27 
 

120 
 

5,6 
 

1,28 

 
3 410 
210 

 
1 
 
6 
 
3 

13 
 

500 
 
9 
 

0,12 
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влияния управляющих воздействий на данную состав-
ляющую регионального спортивного комплекса.

Таким образом, в разных субъектах, отличаю-
щихся по уровню своего социально-экономического
развития и финансовыми возможностями, действия
местных властей  по рациональному развитию сети
спортивных сооружений будут определяться имеющи-
мися ресурсами, и сдерживаться соответствующими
негативными факторами. Следует подчеркнуть, что
отдельные процедуры системной диагностики регио-
нального спортивного комплекса, например, такие как:
оценка степени развитости инфраструктуры региона,
комплексное описание положения конкретных видов
спорта и ряд других носят пока еще чисто описатель-
ный характер.

Оценка территории на основе системной эконо-
мической диагностики позволит существенно повы-
сить качество и обоснованность принимаемых власт-
ными структурами решений, определить направления
и перспективы социально-экономического развития
региона в целом и, поступательное динамичное раз-
витие его спортивной составляющей в частности.
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Літвін А. В. Ссистемна діагностика регіо-
нального спортивного комплексу: теорія і інстру-
ментарій (на прикладі Удмуртської Республіки)

Незважаючи на поліпшення загальної ситуації в
російському спорті, його положення в провінційних
дотаційних регіонах залишається складним. Основні
причини криються у відсутності чіткої, продуманої полі-
тики з боку місцевої влади, що віддають перевагу про-
фесійному спорту в збиток масовому, а також доступ-
ної і повної інформації про наявні ресурси і можли-
вості регіонального спортивного комплексу. У статті
розглядаються питання системної діагностики регіо-
нального спортивного комплексу як інструменту по-
шуку додаткових резервів розвитку фізичної культу-
ри і спорту.

Ключові слова: системна діагностика, регіональ-
ний спортивний комплекс спорт, потенціал, інструмен-
тарій, ефективність.

Литвин А. В. Системная диагностика регио-
нального спортивного комплекса: теория и инст-
рументарий (на примере Удмуртской Республики)

Несмотря на улучшение общей ситуации в рос-
сийском спорте, его положение в провинциальных до-
тационных регионах остается сложным. Основные при-
чины кроются в отсутствии четкой, продуманной по-
литики со стороны местных властей, отдающих пред-
почтение профессиональному спорту в ущерб массо-
вому, а также доступной и полной информации об име-
ющихся ресурсах и возможностях регионального
спортивного комплекса. В статье рассматриваются воп-
росы системной диагностики регионального спортив-
ного комплекса как инструмента поиска дополнитель-
ных резервов развития физической культуры и спорта.

Ключевые слова: системная диагностика, регио-
нальный спортивный комплекс спорт, потенциал,
инструментарий, эффективность.

Litvin A. V. System Diagnostics of a Regional
Sports Complex: Theory and Tools (On an Example
of the Udmurt Republic)

Although the general situation in Russia's sports is
improving, it is still in difficult position in subsidized
provincial regions. Main reasons for this lie in the lack of
clear sport policy of local authorities that give a priority
to professional rather than grassroots sports. It lacks the
complete information of the resources and opportunities
available in regional sports. The article analyzes theoretical
issues of system diagnostics of a regional sports complex
as means of search of additional reserves of physical
culture and sport.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ МЕРЕЖИ АГРОТУРИЗМУ

Постановка проблеми. Економічне зростання –
основний покажчик розвитку і добробуту країни, одна
з головних макроекономічних цілей, досягнення якої
зумовлене необхідністю проведення економічних ре-
форм. За природно-рекреаційним потенціалом регіо-
ни України характеризуються значними відмінними ри-
сами в розвитку і розміщенні рекреаційного госпо-
дарства, порівняно з сусідніми державами. Це пов’я-
зано і з унікальністю її природно-рекреаційних ре-
сурсів, і з особливостями їх територіального розмі-
щення. У той же час, з переходом до ринкових від-
носин територіальні рекреаційні системи інтенсивно
трансформуються в територіальні туристично-рекре-
аційні комплекси під впливом певних факторів та умов.
Територіальний туристично-рекреаційний комплекс є
особливою формою організації господарства, яка фор-
мується в процесі взаємопов’язаного розвитку ре-
креаційної та інших видів господарської діяльності на
компактній території, що має специфічні соціально-еко-
номічні та природні характеристики. Головним завдан-
ням управління туристично-рекреаційним комплексом
є отримання максимального рекреаційного та соціаль-
но-економічного ефекту. Ринкова трансформація ре-
креаційно-туристичних об’єктів породжує „хвилю”
змін у інших об’єктах, що забезпечують сферу ре-
креації та туризму необхідними ресурсами зростання,
зокрема в просторі агрорекреаційної діяльності. Тому
доцільним завданням, є дослідження  ринкових транс-
формацій в сфері агрорекреаційної діяльності, пере-
думов та перспектив розвитку мережі агротуризму в
Україні.

Аналіз досліджень і публікацій.  Ринкові
трансформації в сфері агрорекреаційної діяльності,
передумови розвитку агротуризму як об’єкту дослі-
дження території відображено в наукових працях
українських та закордонних фахівців: Липчук В. В.,
Липчук Н. В., Барановського Н. А., Смаля І. В.,
Пітлюч М. М., Михайлюк І. І, Николової М., Линко-
вої М. [1 – 4]. В роботах цих та інших авторів перед-
умови розвитку агротуризму розглядаються з різних
сторін, і при цьому в наукових концепціях під термі-
ном „агротуризм” вчені мають на увазі вид  агроре-
креаційної діяльності підприємців та туристів, надання
послуг сільського туризму. На вирішення проблем
агрорекреаційного природокористування, регіональної
політики розвитку аграрного туризму як напряму

підприємництва спрямовані наукові дослідження Ши-
мечко Г. І., Черевко Г. В., Герасименко В. Г., Черня-
вої А. Л. [5 – 7]. За результатами їх досліджень роз-
винуто теоретичні засади розвитку природно-ресурс-
ного потенціалу сільського „зеленого” та аграрного
туризму. Аналіз публікацій показує, що більшість на-
явних концепцій розвитку агротуризму не розглядає
наявність асиметрії його розвитку в Україні та про-
блеми інституційного забезпечення формування тери-
торіальної мережі аграрного туризму. Усе це свідчить
про актуальність теми, що  і зумовило вибір напряму
дослідження в науковому і практичному аспектах.

Метою дослідження є визначення передумов
формування територіальної мережі агротуризму в
Україні та розробка теоретико-методологічних поло-
жень і практичних рекомендацій щодо державної по-
літики активізації агротуристичного руху в аграрних
регіонах для підвіщення добробуту сільських домо-
господарств.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблеми територіальної організації мережі агротуриз-
му, заохочення сільського населення та місцевих тур-
підприємств до цього виду економічної діяльності є
достатньо актуальними та науково дискусійними. У
науковій доповіді „Українська модель аграрного роз-
витку та її соціоекономічна переорієнтація”, що підго-
товлена колективом науковців під керівництвом ака-
деміка НАН України Гейця В. М., члена-кореспонден-
та НАН України Бородіної О. М. та члена-кореспон-
дента НААН України Прокопи І. В., звертається увага
на необхідність модернізації вітчизняного аграрного
сектору як суспільно-виробничої системи, взаємопо-
в’язаного аграрного і сільського розвитку, на визна-
чальну роль у цьому сільських громад, інституціональ-
них чинників формування соціоекономічної моделі
вітчизняного агарного сектору [8, с. 4].

Сучасна наукова парадигма розглядає агротуризм
як вид туризму, орієнтований на використання сільсько-
господарських, природних, культурно-історичних й
інших ресурсів сільської місцевості та її специфіки для
створення комплексного туристичного продукту. На
думку авторів проекту Закону України „Про аграрний
туризм та агротуристичну діяльність”, агротуризм ви-
значається як вид туризму і відпочинкового, і пізна-
вального характеру, пов’язаний з використанням
майна особистих селянських господарств, що перед-
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бачає здійснення агротуристичної діяльності під час
тимчасового перебування туристів у сільській місце-
вості, а агротуристична діяльність – це діяльність осо-
бистого селянського господарства, спрямована на за-
доволення потреб туристів та надання їм агротурис-
тичних послуг [9].

Зрозумілим є те, що такий наголос спрямований
на залучення до агротуристичних послуг особистого
селянського господарства та розвитку підприємництва.
І для цього склалися певні умови та підґрунтя. Сучас-
ний етап реформування аграрних відносин в Україні
характеризується погіршенням фінансового стану та
зниженням платоспроможності сільськогосподарських
і агропромислових товаровиробників, недосконалістю
кредитно-фінансової системи. Це призводить до того,
що із 7,8 млн працездатних осіб, які мешкають у
сільській місцевості, 1,6 млн – безробітні, а 1,9 млн –
зайняті лише в особистих селянських господарствах
[10, с. 26]. Раніше задіяні інструменти аграрної рефор-
ми не розв’язали соціальних проблем села, а швидше
навпаки, загострили більшість із них. За попередніми
даними Держстату України погіршується і стан вироб-
ництва продукції аграрного сектору. Так, у 2012 р.
індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
порівняно з 2011 р. становив 95,5%, зокрема у сільсько-
господарських  підприємствах – 93,5%, у господар-
ствах населення – 97,6% [11] (див. рис.1).

З року в рік зменшуються споживчі витрати се-
лян, особливо на непродовольчі товари й послуги. Як
наслідок, погіршується демографічна та міграційна
ситуація. За даними Держкомстату України, в 2011 році
погіршилась ситуація щодо відтоку робочої сили в
18 регіонах, найгірші показники в розрахунку на
10000 осіб наявного населення склалися в Кірово-
градському, Рівненському та Луганському регіонах.
Міграційні процеси є реакцією населення на соціаль-
но-економічні труднощі останніх років, що приводить
до значного відтоку населення не тільки з села до

міста, а й за межі України. Так, за підрахунками за-
хідних фахівців від 3 до 5 млн українців проживає за
кордоном, і до 4 млн українців знаходяться в інших
країнах в якості нелегальних мігрантів, ще максимум
300 тисяч українців щорічно відправляються на заро-
бітки за кордон [12].

Низька питома вага частки оплати праці в струк-
турі сукупних ресурсів домогосподарств, особливо
у сільській місцевості (49,3% у 2011 p. в цілому по
Україні), свідчить про те, що заробітна плата втрачає
своє значення як основне джерело формування до-
ходів домогосподарств (див. табл. 1). У ринковій еко-
номіці кожне домогосподарство володіє певними еко-
номічними ресурсами і використовує їх ефективно з
метою одержання доходу як засобу свого існування.
Головним джерелом доходів сільських домогоспо-
дарств є доходи від ресурсів, які вони постачають на-
ціональному виробництву, або ж доходи від чинників
виробництва, насамперед послуг чинника „праця”.

Як свідчать наведені дані, в структурі ресурсів
домогосподарств доходи в 2011 р. від продажу сіль-
ськогосподарської продукції в порівняні з 2002 р.
зменшились на 2,3 в. п., негативні тенденції просте-
жуються і у динаміці доходів від підприємницької діяль-
ності та самозайнятості населення [13]. Світовий досвід
вказує, що практично жодна країна не зверталася до
аграрного туризму як виду підприємництва чи само-
зайнятості на селі від доброго життя. При цьому, ви-
значальним чинником була втрата конкурентоспро-
можності основних агропродуктів на міжнародному
ринку і необхідність реструктуризації сільського гос-
подарства. Не випадково аграрний туризм у 80 –
90-і рр. одержав розвиток саме в Західній Європі, коли
було прийнято заходи для регулювання аграрного сек-
тора ЄС, спрямовані на підвищення його конкурен-
тоспроможності в порівнянні з провідними світовими
експортерами агропродукції.

В той же час, необхідно було знайти соціальні

Рис. 1. Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва у 2005 – 2012 рр.
 (у відсотках  до попереднього року) [11]
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амортизатори, що дозволили б зайняти роботою
сільських жителів, зберегти колишню щільність насе-
лення на селі, уникнути міграції і негативних соціаль-
них явищ. У цих умовах сільський туризм став роз-
глядатися як альтернативна діяльність (форма малого
сімейного бізнесу) і одержав політичну – а, отже юри-
дичну і фінансову – підтримку влади. Спостерігаючи
успіх сектору сільського та аграрного туризму, що з
допоміжної підгалузі сільського господарства в ряді
країн став перетворюватися в самостійний і конкурен-
тоспроможний сектор туристичної індустрії, на ниніш-
ньому етапі деякі держави стали розглядати і підтри-
мувати його вже в цій якості [3, с. 156]. Крім того,
розвиток сільського туризму в Україні підтримується
спеціальними європейськими програмами TACIS,
Міжнародного фонду „Відродження”, фонду „Євра-
зія”, Європейської федерації сільського зеленого ту-
ризму „Єврожітс” та іншими. Так, наприклад, регіо-
нальним фондом підтримки підприємництва по Івано-
Франківській області та регіональним туристично-
інформаційним центром за підтримки головного
управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх
зв’язків та інвестицій обласної державної адміністрації
впроваджується українсько-польський проект „Почни
свій бізнес на селі. Позааграрна підприємницька діяль-

ність задля добробуту українських селян (агроту-
ризм)”. Проект спрямований на підтримку україн-
ського бізнес-средовища у сфері розповсюдження
поза-аграрного підприємництва у сільських районах,
а також застосування на українському ґрунті євро-
пейських моделей рішень, що стосуються поширення
мережі агротуристичного підприємництва.

Таким чином, широке розповсюдження і розви-
ток аграрного туризму в Україні є доцільним за умов
необхідності вирішення соціально-економічних про-
блем села. На вирішення цих проблем спрямована
Державна цільова програма розвитку українського
села на період до 2015 року, яка передбачає вжиття
заходів для забезпечення розвитку сільських територій
шляхом сприяння диверсифікації підприємницької
діяльності в сільській місцевості, розвитку сіль-
ського туризму. Завдання щодо забезпечення розвит-
ку земельних відносин виконуються також шляхом
удосконалення державного земельного кадастру, роз-
витку рекреаційного та оздоровчого землекористуван-
ня [14]. За даними досліджень, основними районами
агрорекреаційної діяльності в Україні є Крим та Кар-
пати. Особливо інтенсивно агротуризм розвивається
в Карпатському регіоні – Івано-Франківській, Закар-
патській і Львівській областях. Збільшується кількість

Таблиця 1
Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 1999 – 2011 рр.

С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Сукупні ресурси в середньому за місяць у 
розрахунку на одне домогосподарство, грн 608,1 708,6911,81321,41611,72012,1 2892,83015,33469,13841,7
Структура сукупних ресурсів 
домогосподарств відсотків 
Грошові доходи 80,0 81,1 85,1 86,4 87,6 89,0 87,9 88,5 90,1 89,9
- оплата праці 42,8 44,9 45,2 46,0 48,4 50,6 49,4 47,9 47,9 49,3
- доходи від підприємницької діяльності 
та самозяйнятості 3,2 3,4 4,4 4,9 4,6 5,2 5,3 5,1 6,2 4,6

- доходи від продажу сільськогосподарської 
продукції 5,0 5,4 4,8 4,6 3,8 3,6 3,3 2,9 3,4 3,2

- пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані 
готівкою 20,4 18,4 22,2 24,0 23,7 23,0 23,1 26,0 25,9 25,5
- грошова допомога від родичів, інших осіб та 
інші грошові доходи 8,6 9,0 8,5 6,9 7,1 6,6 6,8 6,6 6,7 7,3
Вартість спожитої продукції, отриманої з 
особистого підсобного господарства та від 
самозаготівель 10,3 9,5 7,0 6,0 5,4 4,8 4,0 4,6 4,8 4,5
Пільги та субсидії безготівкові на оплату 
житлово-комунальних послуг, електроенергії, 
палива 2,0 1,4 0,9 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6
Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг 
з охорони здоров’я, туристичних послуг, 
путівок на бази відпочинку тощо, на оплату 
послуг транспорту, зв’язку 0,7 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5
Інші надходження 7,0 7,0 6,1 6,5 5,8 5,0 7,1 5,7 4,1 4,5
Довідково: загальні доходи , грн 583,2 678,6876,31262,11544,41939,1 2722,82892,03377,23720,9
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підприємців – власників „гостинних” садиб у Черні-
вецькій та Волинській областях. Такі садиби з’явля-
ються в центральній частині України: Київській, Чер-
каській та Вінницькій областях. Про перші кроки у
цьому напрямку можна говорити у Запорізькій, Кіро-
воградській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській
та інших областях. Загалом, господарі  більш 600 са-
диб із 18 областей України запрошують на відпочи-
нок до своїх садиб туристів. У Волинській області
суб’єкти малого бізнесу сільської місцевості залуча-
ються до розвитку агротуризму шляхом створення
підприємств національної кухні, виробництва та збуту
народних художніх промислів, продажу туристично-
го спорядження; на Донеччині власники 19 зелених
садиб пройшли реєстрацію як приватні підприємці та
приймають туристів. Отже, агрорекреаційна діяльність
може стати однією з найважливіших умов виходу на
траєкторію  підвищення добробуту українських селян.
У цьому контексті основним завданням регіональної
політики стає не привнесення ресурсів зростання у
відсталі регіони ззовні, а створення умов для форму-
вання місцевого потенціалу такого зростання. Залуча-
ючи в сферу цієї діяльності природні ресурси, куль-
турні комплекси, селища, особисті домогосподарства,
технічні системи та інші складові рекреаційного по-
тенціалу, людина знаходить або формує, а суспільство
розвиває особливі територіальні рекреаційні системи.

Розвиток аграрного туризму в Україні приваб-
лює нові приватні інвестиції та сучасні технології. Ці
паростки нового „зеленого” господарювання, звичай-
но, не замінять індустріальний розвиток туризму, але
саме вони формують пріоритетні напрями екологізації
рекреаційної діяльності. Формування напрямків та
форм „зеленої” агрорекреаційної діяльності має підста-
ви стати сучасним трендом в сфері регіонального ту-
ризму в умовах економічного зростання. Про це
свідчить реальний досвід розвитку мережі агротуриз-
му та малого агротуристичного „зеленого” бізнесу
Канади, Італії, Польші, Словенії, Румунії [15]. Так,
наприклад, тількі в Словенії діють 400 туристичних
агроферм та агросадиб.

На наш погляд, до проблем недосконалості су-
часної моделі агрорекреаційно-туристичного господар-
ства можна віднести: невідповідність сучасним вимо-
гам щодо нормативно-правового забезпечення полі-
тики розвитку агротуризму системному об’єкту управ-
ління, яким є регіон; неефективну рентну політику ре-
креаційного природокористування в регіонах; від-
сутність пріоритетів в розвитку агротуристичних
центрів, агрогастрономічних ферм, агроготелів та
туристичних хуторів в регіонах; недосконалений мар-
кетинг територій в сфері агротуризму; відсутність
цільових регіональних програм кластеризації сільсько-
го зеленого та аграрного туризму; відсутність  науко-
вого супроводу регіональних програм розвитку
аграрного сектору туризму. Ці проблеми потребують

їх вирішення на державному та регіональному рівнях.
Як визначено Програмою економічних реформ,
метою переходу України до сталого розвитку є забез-
печення високої якості життя нинішнього і майбутніх
поколінь шляхом збалансованого соціально-еконо-
мічного і екологічного розвитку, відтворення навко-
лишнього природного середовища, раціонального ви-
користання природно-ресурсного потенціалу країни.
Саме розвиток агротуризму відповідає культурним і
світоглядним цінностям українського народу, в історії
та традиціях якого завжди були гостинність, бережли-
ве ставлення до землі, води, рослинного і тваринного
світу, природи загалом.

Висновки. На сьогодні в Україні не існує загаль-
ної агротуристичної територіальної мережі та агроре-
креаційних інтегрованих систем в регіонах. Однак їх
появи слід очікувати в найближчому майбутньому. З
розвитком туризму в Україні, зростанням її туристич-
ної привабливості для закордонного споживача слід
очікувати, що незабаром Україна стане цікавим рин-
ком аграрного туризму для європейських туристич-
них операторів та туристів. План розвитку мережі
агротуризму в Україні, на нашу думку, повинен пе-
редбачати розробку концепції, метою якої має стати
створення необхідних умов для розвитку малого
підприємництва в сфері агрорекреаційної діяльності.
У цілому концепція розвитку мережі агротуризму по-
винна окреслювати такі питання, як підвищення дохо-
ду людей, зайнятих в сфері агротуристичного бізнесу
та послуг гостинності агроосель домогосподарств;
гарантії безпеки туристам; захист, збереження і від-
новлення наявних соціокультурних і природних сис-
тем; повний і гармонійний розвиток сільського домо-
господарства.  Сучасна модель аграрної реформи по-
винна враховувати важливу роль у мобілізації, недо-
задіяного досі економічного потенціалу аграрного ту-
ризму, що, у свою чергу, оптимальним чином буде
поєднувати показники макроекономічного зростання
з підвищенням доходів безпосередніх сільських до-
могосподарств, тобто сприятиме „соціалізації” еконо-
мічного зростання. Реформування потребує система
державної підтримки підприємців агротуризму, що має
базуватися як на субсидованому (гарантованому) кре-
дитуванні і на наданні прямої фінансової підтримки, і
на сприянні розвитку аграрного туристичного бізнесу
в трудонадлишкових регіонах, передбачати створення
Державної системи сільськогосподарського дорадниц-
тва з використанням науково-технічного потенціалу
закладів та установ Мінагрополітики України та На-
ціональної академії аграрних наук України.

Таким чином, вищезазначене зумовлює не-
обхідність розробки державних заходів щодо розбу-
дови територіальної мережі аграрного туризму, науко-
во-прикладних засад формування регіонального про-
дукту агротуризму як напряму туристичної території і
як чинника економічного зростання регіону, сучасної
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моделі „озеленення” аграрного туризму як екологіч-
ного імператива розвитку рекреаційного природо-
користування.
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сукупних ресурсів домогосподарств у 1999 – 2011 рр.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
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внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2011 року N1390 [Електронний ресурс]. –
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Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М. Соціаль-
но-економічні передумови формування терито-
ріальної мережі агротуризму

У статті розглянуто наукові  та прикладні підходи
щодо формування територіальної мережі аграрного
туризму. Акцентується увага на тому, що агрорекреа-
ційна діяльність домогосподарств може стати однією
з найважливіших умов підвищення добробуту україн-
ських селян. Проведено аналіз регіональних перед-
умов та ресурсів розвитку агрорекреаційного підпри-
ємництва, регіонального досвіду формування мереж
агротуризму.

Ключові слова: аграрний туризм, сільське домо-
господарство, регіон, мережа агротуризму.

Нездойминов С. Г., Андреева Н. Н. Социаль-
но-экономические предпосылки формирования
территориальной сети агротуризма

В статье рассмотрены научные и прикладные под-
ходы к формированию территориальной сети агро-
туризма. Акцентируется внимание на том, что агро-
рекреационная деятельность домохозяйств может стать
одним из самых важных условий повышения достат-
ка украинских селян. Проведен анализ региональных
предпосылок и ресурсов развития агрорекреационного
предпринимательства, регионального опыта формиро-
вания сетей агротуризма.

Ключевые слова: аграрный туризм, сельское до-
мохозяйство, регион, сеть агротуризма.

Nezdoyminov S. G., Andryeyeva N. M. Socio-
economic Reconditions Forming of Territorial System
of Agricultural Tourism

The article considers scientific and practical attitudes
to the formation of the territorial system of agricultural
tourism. In the article the attention is focused on agro-
recreation activity of households  that can become one
of the most important conditions for increasing of welfare
of Ukrainian farmers. The analysis of regional conditions,
resources of agro-recreation enterprise and regional
experience in forming of the system of agricultural tourism
were carried out.
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О. І. Лиса,

Інститут регіональних досліджень НАН України,
м. Львів

ОЦІНКА ТА ПОРІВНЯННЯ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. На сьогодні особливої
актуальності набуває питання інтенсифікації розвитку
економіки України, вихід на сучасний технологічний
та промисловий рівень. Проте реалізація такого зав-
дання неможливе без значних змін у структурі основ-
них засобів підприємств, їх оновлення та модернізації.
Саме тому на засіданні Кабінету міністрів України
М. Я. Азаров визначив пріоритетним не управління
промисловістю України, а саме управління її модер-
нізацією [1]. У завданнях Державної програми роз-
витку внутрішнього виробництва Кабінету міністрів
України закріплено, що модернізація промисловості
входить до числа першочергових напрямів діяльності
Уряду [2].

Метою статті є обґрунтування методики розра-
хунку показників модернізації промисловості Захід-
ного регіону України та аналіз тенденцій модернізації
основних засобів в регіоні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню питань структурної модернізації та ви-
сокотехнологічного розвитку промисловості при-
свячено низку наукових праць вітчизняних вчених,
зокрема О. Амоші, Я. Базилюка, О. Власюка, В. Гей-
ця, Я. Жаліла, Л. Дейнеко, Д. Крисанова, Л. Феду-
лова та багатьох інших. Значний внесок у досліджен-
ня здійснили також зарубіжні вчені: Ж. Азулай, А. Ге-
за, С. Дойл, Дж. М. Кейнс, К. Маркс, Г. Моргентау,
Ж. Нажельс, Дж. Най, Ж.-Ж. Руссо, Р. Страйкер,
Д. Фішер, В. Хагер та інші.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на
велику кількість досліджень питань модернізації, єди-
ного визначення цього терміну та критеріїв його оцін-
ки на сьогодні не існує. Саме тому відсутні фактичні
статистичні дані, які б дозволили провести оцінку та
аналіз досягнень української економіки на шляху її мо-
дернізації. Таким чином, виникла нагальна потреба у
визначенні методики та критеріїв для статистичної
оцінки модернізації на основі наявних статистичних
даних Держаної служби статистики України. Модер-
нізація – це зміни та удосконалення, що відповідають
сучасним вимогам [3]. Проте, через відсутність чітких
критеріїв поняття „сучасні вимоги”, використовувати
це тлумачення для статистичного аналізу неможливо.
Податковий Кодекс України уточнює термін модерні-
зація і у статті 146.11 він трактується як ремонт та по-

ліпшення об’єктів основних засобів, що приводить до
зростання майбутніх економічних вигод, первісно оч-
ікуваних від використання об’єктів. Водночас вартість
отриманих економічних вигод має перевищувати 10%
сукупної балансової вартості основних засобів, на які
нараховується амортизація [4].

Відтак, завдяки новому податковому кодексу ми
маємо можливість визначити чіткі критерії оцінки та
аналізу модернізації у промисловості. За перший ба-
зовий критерій приймемо введення в дію основних
фондів як показник збільшення вартості основних
фондів (табл. 1).

За другий критерій оцінки, що визначає зростан-
ня вигод від введення в дію основних засобів, як пра-
вило, на рівні галузей приймаються зміни обсягів ви-
робленої продукції, на рівні регіонів – зміни валового
регіонального продукту (табл. 3).

Тепер маємо можливість порівняти отриману
вигоду (зміни валового регіонального продукту)
(табл. 2) з залишковою вартістю основних фондів
(табл. 4). Визначаємо отриману вигоду від введення в
дію основних фондів, як відношення обсягів збільшен-
ня реалізованої промислової продукції до залишкової
вартості основних фондів (табл. 5).

Варто зазначити, що протягом 2005 – 2008 рр. у
всіх областях Західного регіону України відбувався
процес модернізації основних засобів виробництва,
вигода від якого перевищувала 10% їх залишкової
вартості. Проте процес модернізації основних засобів
був значно нижчим, аніж в середньому по Україні,
що може свідчити про відставання регіону в інтен-
сивності економічного розвитку та низький рівень
ефективності модернізації основних засобів. Після
кризового 2009 року інтенсивне оновлення основних
засобів відбулося лише у Закарпатській, Волинській
та Львівській областях. В інших областях регіону
та Україні показник росту валового регіонального
продукту був нижчим, ніж 10% залишкової вартості
основних засобів.

Припущення про неефективне використання
основних фондів у Західному регіоні України підтвер-
джує розрахунок коефіцієнта фондовіддачі як відно-
шення обсягів реалізованої продукції до залишкової
вартості основних фондів, що вказує на низький рівень
коефіцієнта фондовіддачі у регіоні (табл. 6).

О. І. Лиса
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Таблиця 1
Введення в дію основних фондів у Західному регіоні України, млн грн

Таблиця 2
Валовий регіональний продукт у Західному регіоні України, млн грн

                   Джерело [5]

                   Джерело [7]

Таблиця 3
Обсяги змін валового регіонального продукту, млн грн

                   Розраховано на основі даних табл. 2.

О. І. Лиса

Роки Області Західного 
регіону України  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Україна  70497 82333 127453 149635 111345 122572 
ЗРУ 8564 11703 17183 22516 16097 20132 
Волинська 1306 1373 2178 2578 1803 1683 
Закарпатська 861 1243 1931 3286 1452 2069 
Івано-Франківська 1350 1761 2587 3492 2270 3699 
Львівська  2974 3842 5333 6956 4171 7308 
Рівненська 921 1704 2020 2220 1332 2332 
Тернопільська 618 858 1568 2290 1030 1776 
Чернівецька 534 922 1566 1694 4039 1265 

 

Роки Області Західного 
регіону України  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Україна  441452 544153 720731 948056 913345 1082569 
ЗРУ  56701 69176 88611 112934 111089 130329 
Волинська 6553 7687 10072 12784 12225 14429 
Закарпатська 6700 8185 10508 13208 12542 15299 
Івано-Франківська 9622 11316 13916 17883 17241 20446 
Львівська 17192 21486 27987 35534 35955 41655 
Рівненська 7263 8924 11180 14074 13469 15882 
Тернопільська 5137 6452 8276 10618 11173 12726 
Чернівецька 4234 5126 6672 8833 8484 9892 

 

Роки Області Західного 
регіону України  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Україна  96339 102701 176578 227325 -34711 169224 
ЗРУ 12283 12475 19435 24323 -1845 19240 
Волинська 1559 1134 2385 2712 -559 2204 
Закарпатська 1403 1485 2323 2700 -666 2757 
Івано-Франківська 2311 1694 2600 3967 -642 3205 
Львівська 3200 4294 6501 7547 421 5700 
Рівненська 1664 1661 2256 2894 -605 2413 
Тернопільська 1189 1315 1824 2342 555 1553 
Чернівецька 957 892 1546 2161 -349 1408 

 



117
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

Таблиця 4
Залишкова вартість основних фондів в Західному регіоні України, млн грн

Таблиця 5
Вигода від введення в дію нових основних засобів, відсотків

                   Джерело [5]

                   Розраховано на основі даних табл. 3 та табл. 4

Таблиця 6
Коефіцієнт фондовіддачі у Західному регіоні України

                   Розраховано на основі даних табл. 2 і табл. 4

Роки Області Західного 
регіону України  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Україна  14,6 13,3 17,8 18,2 -2,2 9,8 
ЗРУ 12,9 11,5 14,3 14,5 -1,0 7,9 
Волинська 16,5 10,8 17,4 16,2 -2,9 11,2 
Закарпатська 14,2 11,8 15,1 11,7 -2,7 12,1 
Івано-
Франківська 16,5 11,4 13,8 17,6 -2,5 10,5 
Львівська 9,9 11,6 14,4 13,8 0,7 8,8 
Рівненська 11,9 10,5 10,7 12,3 -2,4 3,7 
Тернопільська 14,2 14,1 16,3 16,7 3,6 8,6 
Чернівецька 12,8 10,1 14,3 16,3 -1,8 5,9 

 

Роки Області Західного 
регіону України  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Україна  0,67 0,70 0,73 0,76 0,57 0,63 
ЗРУ 0,59 0,64 0,65 0,67 0,58 0,53 
Волинська 0,69 0,73 0,73 0,76 0,64 0,74 
Закарпатська  0,68 0,65 0,68 0,57 0,51 0,67 
Івано-Франківська  0,69 0,76 0,74 0,79 0,67 0,67 
Львівська 0,53 0,58 0,62 0,65 0,59 0,64 
Рівненська 0,52 0,56 0,53 0,60 0,53 0,25 
Тернопільська 0,61 0,69 0,74 0,76 0,73 0,71 
Чернівецька 0,57 0,58 0,62 0,67 0,44 0,41 
 

О. І. Лиса

Роки Області Західного 
регіону України  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Україна  661565 774503 993346 1251178 1597416 1731296 
ЗРУ 95484 108938 136086 167697 190536 244275 
Волинська 9460 10492 13715 16791 19089 19620 
Закарпатська 9874 12603 15367 23033 24519 22833 
Івано-Франківська 13966 14873 18805 22598 25592 30562 
Львівська  32335 36955 45098 54573 61289 64627 
Рівненська 13987 15894 21076 23452 25498 64627 
Тернопільська 8402 9321 11187 14032 15345 18026 
Чернівецька 7460 8800 10838 13218 19204 23980 
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Проте ефективність модернізації основних фондів,
яку можна розрахувати як відношення змін валового
регіонального продукту (табл. 3) до вартості введе-
них в дію основних засобів (табл. 1), показує, що у
Західному регіоні України коефіцієнт використання
введених в дію нових основних засобів значно ниж-
чий, аніж у середньому по Україні і лише в чотирьох
областях цей коефіцієнт вищий за одиницю, що може

свідчити про низький рівень модернізації основних
засобів у регіоні (табл. 7).

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що
хоча в цілому вигода від введення в дію нових основ-
них засобів протягом останніх 10 років перевищує 10%
від залишкової вартості, що свідчить про факт їх мо-
дернізації, проте показники регіону значно відстають
від середньоукраїнських показників, що вказує на

Таблиця 7
Коефіцієнт фондовіддачі нових основних засобів у Західному регіоні України

                   Розраховано на основі даних табл. 1 та табл. 3

Роки Області Західного 
регіону України 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Україна  1,37 1,25 1,39 1,52 -0,31 1,38 
ЗРУ 1,43 1,07 1,13 1,08 -0,11 0,96 
Волинська 1,19 0,83 1,10 1,05 -0,31 1,31 
Закарпатська 1,63 1,19 1,20 0,82 -0,46 1,33 
Івано-Франківська 1,71 0,96 1,01 1,14 -0,28 0,87 
Львівська 1,08 1,12 1,22 1,08 0,10 0,78 
Рівненська 1,81 0,97 1,12 1,30 -0,45 1,03 
Тернопільська 1,92 1,53 1,16 1,02 0,54 0,87 
Чернівецька 1,79 0,97 0,99 1,28 -0,09 1,11 

 

Рис. 1. Зведена оцінка статистичних показників модернізації основних засобів у Західному регіоні України

О. І. Лиса
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неефективність використання основних засобів. Це
припущення підтверджується розрахунком показників
коефіцієнту фондовіддачі основних засобів регіону та
коефіцієнту фондовіддачі нових основних засобів. Така
ситуація вимагає від місцевих органів влади вжити
заходів щодо впровадження системи управління мо-
дернізацією регіональної промисловості, нагальність
таких заходів підтверджується рішенням Кабінету
міністрів України [1]. Одним із елементів управління
модернізацією має стати розробка надійної і точної
методики обліку, розрахунку та аналізу динаміки мо-
дернізації, оновлення основних засобів і впроваджен-
ня її в систему управлінського обліку на рівні регіо-
нальної влади.

Література
1. Азаров М. Я. Уряд вдосконалить управління

модернізацією промисловості [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=245577585&cat_id=244276429.
2. Модернізація промисловості та підвищення енер-
гоефективності – першочергові напрями діяльності
Уряду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=
176270. 3. Тлумачний словник української мови
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
uktdic.appspot.com. 4. Податковий Кодекс України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 5. Основні за-
соби України 2000 – 2010 : статистичний бюлетень /
Держкомстат України. – Київ. – 2011. 6.Статистич-
ний збірник Промисловість України 2007 – 2010 : ста-
тистичний бюлетень / Держкомстат України. – Київ. –
2011. 7. Статистичний щорічник України за 2011 рік /
Держкомстат України ; за ред. О. Г. Осауленка. – К. :
ТОВ „Август-Трейд”, 2012. – 559 с.

Лиса О. І. Оцінка та порівняння рівня мо-
дернізації основних засобів у Західному регіоні Ук-
раїни

У статті висвітлено методичні аспекти визначен-
ня поняття модернізації основних засобів та аналізу

кількісних показників оцінки динаміки модернізації
основних засобів в Україні, специфіка їх застосуван-
ня в Західному регіоні. Здійснено оцінку динаміки рівня
модернізації основних засобів в ЗРУ. Запропоновано
нову методику оцінки рівня модернізації основних
засобів як відношення вигоди від оновлення основ-
них засобів до залишкової вартості основних засобів.

Ключові слова: модернізація, основні засоби,
методика оцінки, статистична оцінка.

Лыса О. И. Оценка и сравнение уровня мо-
дернизации основных средств в Западном регио-
не Украины

В статье освещены методические аспекты опре-
деления понятия модернизации основных средств и
анализа количественных показателей оценки динами-
ки модернизации основных средств в Украине, спе-
цифика их применения в Западном регионе. Проведе-
на оценка динамики уровня модернизации основных
средств в ЗРУ. Предложена новая методика оценки
уровня модернизации основных средств, как отноше-
ние выгоды от обновления основных средств к оста-
точной стоимости основных средств.

Ключевые слова: модернизация, основные сред-
ства, методика оценки, статистическая оценка.

Lysa O. I. Evaluation and Comparison of the
Level of Modernization of Fixed Assets in Western
Ukraine

The methodological aspects of the definition of the
modernization of the fixed assets and analysis of
quantitative indicators of the evaluation of the dynamics
of the modernization of the fixed assets in Ukraine are
presented, the specifics of their application in Western
region are using in the article. The estimating of the
dynamics of the level of he modernization of the fixed
assets in West region is done. The new method of the
estimating of the level of he modernization of the fixed
assets is proposed, as a ratio of benefits from fixed assets
to the residual value of fixed assets.
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕБЕЗПЕКИ

Постановка проблеми. У 90-ті роки викрис-
талізувалася зовнішньополітична орієнтація України
в напрямку інтеграції до європейської спільноти.
Європейський вибір відкриває нові перспективи для
співробітництва України з розвиненими країнами кон-
тиненту, економічного розвитку, соціального й інте-
лектуального прогресу, зміцнення позицій держави
в міжнародній системі координат. Для України євро-
пейська інтеграція – це шлях модернізації економіки,
залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій,
підвищення конкурентоспроможності вітчизняного
товаровиробника, можливість  виходу на єдиний
внутрішній ринок ЄС. Європейська інтеграція на су-
часному етапі – це магістральний напрямок розвит-
ку континенту, який визначить ситуацію і в самій
Європі у третьому тисячолітті, і її місце у світі. З часу
свого заснування в 1957 р. Європейський Союз по-
ступово перетворився на один із найпотужніших полі-
тичних і фінансово-економічних центрів сучасного
світу, ключовий компонент новоствореної архітектури
європейської безпеки, ядро системи європейських
стандартів.

Аналіз останніх досліджень. Питанням дослі-
дження і впливу інтеграційних процесів на економіку
України займалися: О. Гребельник,  І. Бураковський,
А. Гальчинський, Я. Малик, О. Пироженко, Ю. Таран,
С. Заплатинський, І. Черкаський, І. Васютин,  С. Со-
лодкий [1 – 12]. Кожний з цих учених зробив ваго-
мий внесок у визначені шляхів оптимального рівня
інтеграції України та мінімізації небезпек.

Метою статті є аналіз небезпек та вигід від ство-
рення зони вільної торівлі з ЄС. Визначення проблем
та перспектив  подальшої співпраці України та ЄС.

Результати дослідження. Існують різні думки
щодо шляхів подальшої ітеграції України: створення
зони вільної торівлі, входження до Митного союзу
РБК,  інтграція до ЄС, інтеграція до Митного союзу за
принципом „3+1”, інтеграція до ЄС за принципом
„27+1”, невходження до інтеграційних об’єднань,
відсутність кроків щодо інтеграції в ЄС та Митний союз
та ін.

Для визначення подальшої інтеграції України до-
цільно проаналізувати показники зовніньої торгівлі зі
світовими регіонами (табл. 1).

Високий показник питомої ваги імпорту та екс-
порту з Азією пояснюється знаходженням у цьому
регіоні такої держави, як Китай, імпорт та експорт з
якою досяг 2887487 та 377519 тис. доларів США від-
повідно. Це пояснюється тим, що Китай є світовою

державою з високим рівнем зовнішньої торгівлі, та-
кож є виробником дешевої продукції, що користуєть-
ся попитом на українському ринку. Також ми бачимо,
що досить велика питома вага торгівлі з країнами ЄС,
імпорт та експорт складають 34,5% та 28,3% відпо-
відно. Це зумовлено географічним розміщенням ЄС,
високою якістю продукції країн ЄС, вискоким рівнем
торгівельних взаємовідносин та невисокими цінами на
товари, що експортуються з України. А високі показ-
ники зовнішньої торгівлі з країнами СНД зумовлені
тим, що Україна як інші країни СНД є державою
пострадянського простору з тісними торгівельними
стосунками  між країнами.

Найбільша питома вага торгівлі з Росією, це
зумовлено попитом України на такі товари, як нафта,
природний газ, продукти харчування тощо.

 Слід зазначити, що стан зовнішньоторговельно-
го балансу за 2011 – 2012 рр. значно погіршився
(табл. 2). Слід зазначити,  що показники експорту та
імпорту, починаючи з 2009 року мають позитивну тен-
денцію до збільшення. Так, показник експорту з
2009 року збільшився на 40,1%, а імпорту – на 44,6%.
Різке зменшення зовнішньоторговельного балансу
протягом 2008 – 2009 року може бути пов’язане зі
Світовою фінансовою кризою. Уряд країни не від-
працьовав дієвого механізму  торговельного захисту
та державного регулювання зовнішньоекономічною
діяльністю.

Обсяги експорту товарів до країн СНД станови-
ли 36,8% від загального обсягу експорту, Азії – 25,7%,
Європи – 25,3%, зокрема. до країн Європейського
Союзу – 24,8%, Африки – 8,2%, Америки – 3,8%,
Австралії і Океанії – 0,1% (табл. 2).

Основу товарної структури українського експорту
складали чорні метали та вироби з них – 26,4% від
загального обсягу експорту (зменшення обсягів на
14,7% проти 2008 р.). Продукти рослинного походжен-
ня становили 13,4% (збільшення на 66,6%), мінеральні
продукти – 11,1% (зменшення на 25,4%), механічні та
електричні машини – 10,2% (збільшення на 4%), за-
соби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі
засоби – 8,7% (збільшення на 22,8%), продукція
хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості –
7,4% (зменшення на 6,1%), жири та олії тваринного
або рослинного походження – 6,1% (збільшення на
24%), готові харчові продукти – 5,1% (збільшення на
18,9%) [2].

Імпорт з країн СНД становив 40,7% від загаль-
ного обсягу, Європи – 32,5%, зокрема з країн Євро-
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Таблиця 1
Зовнішня торгівля України зі світовими регіонами за І квартал 2012 та 2013 року

(складено за [13; 14])

Імпорт (тис. дол. США) Експорт (тис. дол. США) 
з початку 2013 

року 
з початку 2013  

року 

Регіон вартість 
питома 
вага 

І квартал 
2012 р. вартість 

питома 
вага 

І квартал 
2012 р. 

Сальдо 
за І 

квартал 
2013 р. 

Австралія 
Океанія 

27085 0,11 6485 23496 0,11 7970,5 -3589 

Азія 5238286 20,96 3208631 5451219 24,77 4404062,6 212933 
Америка 1567932 6,25 1163902 1382826 6,18 477776,3 -185106 
Африка 280500 1,1 177961,1 1485593 6,75 1270530,4 1205093 
Європа 8613657 34,49 5835727 6228167 28,3 3804889,7  
СНД 9241835 37 8644827 7414340 33,73 6177144,6 -

1827495 
Невизначенi 
регiони 

10033 0,04 169 1500 0,01 26490,1 -8533 

Всього 24979332  19037702 21987138  16168864 2992195 
 

Таблиця 2
Зовнішньоторговельний баланс України за 2008 – 2012 р.

 (складено за [14])
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Рис. 1. Зовнішньоторговельний баланс за 2008 – 2012 роки (складено за [14])

Експорт Імпорт Сальдо Рік млн. дол США 
2008 78744 92002 -13258 
2009 49301 50610 -1309 
2010 63164,6 66189,9 -3025,3 
2011 82107,4 88854,9 -6747,5 
2012 82337,4 91364,4 -9027 
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пейського Союзу – 30,9%, Азії – 20,2%, Америки –
5,3%, Африки – 1%, Австралії і Океанії – 0,2% (табл. 3).

Мінеральні продукти складали 32,5% обсягу
імпорту товарів (зменшення обсягів на 8,3%). На по-
ставки механічних та електричних машин припадало
– 15,5% (збільшення на 3%), продукції хімічної та по-
в’язаних з нею галузей промисловості – 10,1%
(збільшення на 7,1%), засобів наземного транспорту,
літальних апаратів, плавучих засобів – 9,5% (збільшен-
ня на 30%), недорогоцінних металів та виробів з них –
6,2% (зменшення на 8%), зокрема чорних металів та
виробів з них – 4,2% (зменшення на 9,6%), полімер-
них матеріалів, пластмас та виробів з них – 5,3% (змен-
шення на 0,7%), готових харчових продуктів – 3,5%
(зменшення на 2%), текстильних матеріалів та текстиль-
них виробів – 3% (збільшення на 28,8%) від загальної
вартості імпорту [14].

На теперішньому етапі для України є важливими
зовнішньоторговельні відносини з Євросоюзом,
обсяг експорту з ЄС становить 25% загального обсягу
експорту, та частка імпорту становить більш ніж
30 відсотків, ці показники мають сталу динаміку до
збільшення. Так, з 2009 року загальна кількість імпорт-
них операцій з ЄС збільшилася на 41,2%, а експортних
на 44,3%. Під час аналізу показників експорту та імпорту
за регіонами світу можна зазначити  сталу тенденцію до
збільшення показників імпорту та експорту за всіма
регіонами світу. Слід зазначити, що протягом 2008 –
2009 рр. був різкий спад показників за всіма регіонами,
це пояснються Світовою фінансовою кризою 2008 року.
Також можна зазначити, що збільшення або зменшення
активності імпортних та експортних операцій здійснюється
синхронно. Під час зменшення показників імпорту,
також зменшуються й показники експорту, що можна
спостерігати на прикладі країн Європи, Азії та ін.

Першим кроком до євроінтеграції є створення зони
вільної торгівлі. Основною ціллю для України повин-
на виступати не сама інтеграція у західноєвропейські
структури, а досягнення, в першу чергу, конкретних
економічних цілей. На сучасному етапі співпраці
обсяг торгівлі між Україною та ЄС приблизно у 7 разів
перевищує обсяг торгівлі України з США. Тому на-
самперед потрібно забезпечити більше можливостей
для експорту вітчизняних товарів у Західну Європу
товаровиробникам з найбільш конкурентоздатних сфер
української економіки: металургійної і текстильної
промисловості, сільського господарства, певних сфер
наукомістких та енергетичних технологій.

Курс державної політики на інтеграцію до Євро-
союзу та формування нової політики ЄС є життєво
необхідними для України. Європейська інтеграція ста-
не визначальним чинником і міжнародної діяльності
України, і її внутрішньої політики на тривалу перспек-
тиву, забезпечить зміцнення безпеки та позитивне став-
лення до України з боку інших держав світу. Чітке
дотримання курсу на інтеграцію до Європейського
союзу гарантує верховенство права, плюралістичної

демократії, дотримання прав людини, розвиток в
Україні громадського суспільства, побудову соціаль-
но орієнтованої ринкової економіки.

Теоретично зона вільної торгівлі передбачає ска-
сування мит і кількісних обмежень на всі товари у
взаємній торгівлі, а також лібералізацію торгівлі по-
слугами. Однак на практиці, зазвичай, сторони, що
створюють зону вільної торгівлі, хоча б принаймні на
початковому етапі, але все ж запроваджують певні об-
меження. Не є винятком і Євросоюз. Участь Євро-
пейського союзу у формуванні зон вільної торгівлі дає
можливість визначити головні особливості його полі-
тики в цій сфері.

Євросоюз, розширюючи доступ до внутрішньо-
го ринку переважно промислових товарів виробників
інших країн, зберігає суттєві обмеження для продукції
сільського господарства.

Євросоюз загалом широко використовує прин-
цип асиметрії у взаємному відкритті ринків. Особли-
во це стосується менш розвинених країн. Зазвичай,
Європейський союз насамперед ліквідує мито на
імпортну промислову продукцію і погоджується на
його поетапне усунення у країнах-партнерах. Цей
термін становить зазвичай 5 – 10 років.

Для України, з урахуванням наявної різниці в
рівнях економічного розвитку та ступеня митного за-
хисту, поступове відкриття внутрішнього ринку для
промислової продукції ЄС може відбуватися протя-
гом 5-ти років, по окремих позиціях – і 10-ти.

Євросоюз починає проводити активнішу торго-
вельну політику міжрегіонального співробітництва у
формах вільної торгівлі. При цьому він визначає три
головні вимоги до рівня регіональної інтеграції, не-
обхідні для переговорів зі створення зони вільної
торгівлі на міжрегіональному рівні:

– чинна інституційна структура регіонального
угруповання, яка передбачає ефективні механізми
реалізації регіональних проектів і виконання рішень,
зокрема інструменти вирішення спорів;

– створення митного союзу відповідно до ст.
XXIV ГАТТ, включаючи єдиний зовнішній тариф, мит-
ну адміністрацію, спільну торговельну політику;

– зменшення нетарифних бар’єрів у внутрішньо-
регіональній торгівлі, зокрема, у сфері технічних
вимог і стандартів, санітарних і фітосанітарних аспек-
тів, а також сприятливі регіональні регуляторні режи-
ми у галузях послуг та інвестицій.

Глибина зони вільної торгівлі прямо залежить від
рівня політичної взаємодії та інтеграції ЄС і країн-парт-
нерів. Найглибшу зону вільної торгівлі ЄС пропонує
для країн-кандидатів на вступ до ЄС, а також держав
Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). Так,
у 2002 р. Європейська Комісія запропонувала у відно-
синах з країнами-кандидатами використовувати так
звані комунітарні (спільні для держав ЄС) правила
регулювання конкуренції замість антидемпінгового
регулювання за правилами COT [16, c. 4].
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Зміст регуляторної політики в інших секторах
співробітництва (інтелектуальна власність, конкурен-
ція, державні закупівлі) визначається глибиною полі-
тичної інтеграції. Оскільки відкриття ринків України в
цих сферах може бути витратним, то слід було б очі-
кувати, що ступінь доступу на внутрішні ринки країни
також залежатиме від глибини політичної інтеграції з
ЄС, який, своєю чергою, зміг би запропонувати певні
компенсатори ймовірних втрат України.

Визначено головні підходи до створення нової
генерації зон вільної торгівлі ЄС. При цьому лібера-
лізація торгівлі і на Єдиному внутрішньому ринку ЄС,
і розширення доступу до ринків третіх країн розгля-
дається як важливе джерело підвищення продуктив-
ності праці, економічного зростання, створення робо-
чих місць, отже, посилення конкурентоспроможності
національних економік країн Євросоюзу. Для цього
ЄС сформулював основні критерії для потенційних
угод про вільну торгівлю.

Першими двома критеріями є потенціал ринку
партнера (розміри національних економік і темпи зрос-
тання) та рівень тарифних і нетарифних обмежень
імпорту з Євросоюзу. З цього погляду Європейський
союз як пріоритетні трактує країни АСЕАН, Меркосур,
а також Південну Корею, оскільки вони поєднують
високий рівень протекціонізму зі значним потенціалом
розвитку внутрішніх ринків. Крім того, ці країни є
вельми активними у процесах створення зон вільної
торгівлі з іншими центрами світової економіки, тому
(за умов збереження високих торговельних бар’єрів
з відповідними країнами і блоками) Євросоюз ризи-
кує частково втратити відповідні ринки, як це було з
мексиканським ринком після створення НАФТА.

До іншої групи пріоритетних країн належать Індія,
Китай, Росія. Україна також стає поступово одним з
важливих торговельних партнерів Євросоюзу.

Угоди про зони вільної торгівлі з ЄС мають охоп-
лювати лібералізацію ринку послуг, нові можливості
взаємних інвестицій, захист прав інтелектуальної влас-
ності, державні закупівлі, правила конкуренції. Голов-
на увага має надаватися нетарифним бар’єрам, причо-
му для країн-сусідів пропонується механізм регулятор-
ної конкуренції, побудований на правилах Європей-
ського союзу. Слід зазначити, що в цьому документі
Україна згадується, насамперед, з точки зору забезпе-
чення захисту прав інтелектуальної власності. Таким
чином, за умов початку переговорів з Євросоюзом
Україні, поряд з головними закономірностями розвит-
ку зон вільної торгівлі у світовій економіці загалом, треба
враховувати особливості комунітарної зовнішньоеконо-
мічної політики Європейського Союзу [17, c. 40].

Внаслідок створення і Зони вільної торгівлі, і по-
глибленої Зони вільної торгівлі, особливо у коротко-
строковій перспективі, відбудеться консервація сиро-
винного характеру експорту з України до Європейсь-
кого союзу. Ця тенденція ще більше посилиться, бе-
ручи до уваги той факт, що Євросоюз наполягає на

скасуванні всіх експортних мит на українську сиро-
винну продукцію (насіння соняшнику, металобрухт,
шкіра тощо). Разом з тим саме сировинний характер
експорту зумовлює привабливість України як партне-
ра за третім критерієм.

 Зона вільної торгівлі між Україною та Євросою-
зом не вимагає від України скасування угод щодо пре-
ференційної торгівлі з іншими партнерами. Україна
матиме право і надалі зберігати режим вільної торгівлі
з Росією та іншими країнами СНД без будь-яких обме-
жень. Але Європейський союз прагне не менш сприят-
ливого доступу до потенційно ємного ринку України,
ніж інші країни, зокрема Росія. Євросоюз починає кон-
курувати з іншими країнами за доступ до українського
ринку шляхом створення Зон вільної торгівлі. У зв’яз-
ку з цим не є однозначною позиція Росії, яка розглядає
можливість підвищення торговельних бар’єрів на
окремі товари українського експорту до країни за умов
створення Зони вільної торгівлі України з Євросоюзом
і пропонує Україні вступити до Митного союзу Росії,
Білорусі, Казахстану.

У цьому зв’язку зауважимо, що на цьому етапі
для України найбільш ефективною моделлю між-
народного інтеграційного розвитку є стратегія пере-
ходу до режиму вільної торгівлі з Євросоюзом (по-
над 500 млн населення) та максимальне збереження
(за певних умов поглиблення) цього режиму з Мит-
ним союзом (понад 170 млн населення) за формула-
ми „27+1” та „3+1”. Доступ до двох потужних євро-
пейського та євразійського ринків може стати унікаль-
ною інтеграційною моделлю для Європи: жодна інша
європейська економіка таких можливостей не має.

Входження України до Митного союзу гарантує
отримання значного економічного ефекту в коротко-
терміновій перспективі за рахунок більш низьких цін
на енергоносії. Формування Зони вільної торгівлі із
Євросоюзом створює передумови та можливість ви-
никнення значно більших економічних ефектів від
модернізації української економіки у середньо- та дов-
гостроковій перспективах. Реалізація економічних
ефектів від Зони вільної торгівлі із Європейським со-
юзом залежить від здатності української економіки
(виробників, споживачів, уряду) адаптуватися до
нових умов конкуренції на міжнародних ринках.

Таким чином, і Україна, і Європейський союз
мають об'’ктивні передумови, потенціал та стимули для
створення Зони вільної торгівлі, що і зумовило поча-
ток відповідних переговорів уже 18 лютого 2008 р.
Причому сторони попередньо погоджуються, що це
буде поглиблена угода про Зону вільної торгівлі [20].
Зараз, коли Україна потребує реформ і шукає нову
модель розвитку, угода про вільну торгівлю з Євро-
союзом може стати інструментом перетворень у країні.
У 2004 році група незалежних експертів запропону-
вала нову формулу економічної та торговельної
співпраці між Україною та Європейським союзом
через „поглиблену вільну торгівлю”. На відміну від
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класичної, поглиблена Зона вільної торгівлі передба-
чає не тільки скасування митних тарифів на торгівлю
товарами, а й лібералізацію торгівлі послугами та
приведення регуляторного середовища України у
відповідність з середовищем Європейського союзу.
Ця формула дозволить двостороннім відносинам вий-
ти за межі наявних домовленостей між Євросоюзом
та іншими країнами, що не є кандидатами на членство
(наприклад, Чилі або країни Середземномор’я).

Насамперед поглиблена Зона вільної торгівлі
може слугувати інструментом модернізації україн-
ської економіки та допомогти у забезпеченні сталого
розвитку. Виконання угоди дасть змогу прибрати не-
тарифні бар’єри для українських товарів на ринках
Європейського союзу, створити інституції та встано-
вити прозорі правила гри для бізнесу, зменшити за-
лежність економіки/бізнесу від змін політичного кліма-
ту. Більш того, створення Зони вільної торгівлі з Євро-
союзом зробить країну передбачуванішою, що змен-
шить її ризики та відкриє можливості для інвестицій.

Реалізація положень про вільну торгівлю потре-
буватиме витрат як з державного бюджету, так і з укра-
їнського бізнесу.

По-перше, це витрати на гармонізацію вітчизня-
ного законодавства з Acquis communautaire (доробок
Європейської спільноти), яке постійно змінюється.
Розбудова інституцій і правил гри для бізнесу також
потребуватиме фінансування. Незважаючи на перехідні
періоди, не всі українські компанії зможуть витрима-
ти тиск конкуренції з боку Європейського союзу.
Тому можливе зникнення компаній та скорочення ро-
бочих місць, зокрема у довгостроковій перспективі в
так званих старих секторах (промисловість, сільське
господарство). Натомість виникатимуть можливості в
„нових секторах” (високих технологій). Тому важли-
во буде приділити увагу перепідготовці фахівців, щоб
скористатися з нових можливостей та мінімізувати
негативні наслідки [20].

Кінцевий формат і зміст Зони вільної торгівлі за-
лежатиме від переговорного процесу як позитивні та
негативні наслідки для окремих секторів. Євросоюз
намагатиметься захистити власні ринки за допомогою
правил походження товарів, які не підлягають перего-
ворам і розробляються Євросоюзом за досить не-
прозорими механізмами. Тому завданням поглибле-
ної зони вільної торгівлі є зменшення обмежувально-
го впливу правил походження товарів через приєднан-
ня України до європейської території кумуляції. Це
дасть країні можливість використовувати матеріали з
43 країн території (серед них члени Європейського
союзу, Туреччина, Швейцарія, країни EFTA та Серед-
земномор’я) у виробництві товарів, які потім будуть
безмитно експортовані до Євросоюзу.

Нові правила безпосередньо необхідно адаптувати
до митної справи України. Слід зазначити, що присто-
сування до нових стандартів і правил гри потребува-
тиме від українських виробників збільшення витрат у

короткостроковій перспективі. Однак у довгостроковій
перспективі це сприятиме підвищенню конкуренто-
спроможності національної продукції та, як наслідок,
збільшенню її експорту на світові ринки. Крім того,
підвищення якості продукції зміцнить позиції вітчиз-
няних виробників на внутрішньому ринку. У свою
чергу, українські споживачі матимуть доступ до якіс-
ніших та дешевших товарів і послуг.

Ситуація довкола створення Зони вільної торгівлі
Україна – Євросоюз розгортається таким чином, що
Україна як менш розвинена країна йде на значні по-
ступки. Створення Зони вільної торгівлі передбачає
узгодження політики щодо конкуренції з принципа-
ми, які діють в Європейському союзі. Такий сценарій
дещо нагадує процес приєднання України до СОТ.
Побудова переговорного процесу з Євросоюзом має
відбуватися на основі розуміння того, що у двосто-
ронніх стосунках кожна зі сторін виходить із принци-
пу примноження користі та захисту власних інтересів.
Очевидно, що рішення про створення Зони вільної
торгівлі з Україною у широких колах політичної та
бізнесової еліти євротовариства отримало схвалення
на підставах позитивних висновків експертів, дослід-
ників та ін.

Узгодження системи підтримки аграрного сек-
тору – багатовекторна проблема, викликана не тільки
різницею рівнів захисту виробників, а й суттю засто-
совуваних механізмів підтримки та відмінностями по-
будованих інституціональних систем. Глибина реформ,
які мають бути проведені в системі підтримки агрови-
робників в Україні, залежить від кінцевої мети євроін-
теграції.

Окрім кількісної складової, системи підтримки
Євросоюзу та України відрізняються за якісним
змістом застосовуваних заходів та механізмів регу-
лювання. За методикою СОТ всі заходи державного
регулювання за наслідками впливу на умови міжна-
родної торгівлі поділяються на три блоки: „жовтий”,
„зелений” та „блакитний”. Заходи „жовтого блоку” не-
гативно впливають на умови торговельного обміну
між країнами, тоді як заходи „блакитного блоку” справ-
ляють мінімальний вплив, а „зеленого” – не вплива-
ють, чим і зумовлена заборона (обмеження) застосу-
вання заходів „жовтого блоку” та необмежене вико-
ристання двох інших.

У світовій практиці заходи „блакитного блоку”
використовуються переважно країнами Євросоюзу та
США. В Україні співвідношення частки заборонених
та дозволених заходів за сотівською класифікацією у
2007 р. становило 70:30, натомість у Європейському
союзі 35:65. Проте варто відмітити, що у структурі
дозволених заходів в ЄС переважну більшість станов-
лять заходи „блакитного блоку” (понад 2/3) [20]. Про-
тягом останніх років у з’язку з проведенням До-
хійського раунду переговорів СОТ виникло багато дис-
кусій щодо обґрунтованості та законності віднесення
використовуваних Єврокомісією заходів до „блакит-
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ного блоку”. У 2007 р. для підтримки доходів фер-
мерів в Євросоюзі було використано понад 30 млрд
євро, які за обґрунтуваннями Єврокомісії справляють
мінімальний вплив на умови зовнішньої торгівлі. З
одного боку, такий вид підтримки має характер соці-
альної допомоги, адже відсутня прив’язка до певних
видів виробництва чи обсягів, але, з іншого боку, це
частково впливає на собівартість виробленої ферме-
рами продукції, що відіграє конкурентоформуючу
функцію у наповненні внутрішнього ринку, тобто фор-
мує пропозицію, що, як показує вищеописаний досвід,
прямо визначає характер та умови побудови системи
тарифного захисту Євросоюзу у зовнішньоекономіч-
них відносинах з третіми країнами.

Урегулювання відносин між Україною та Євро-
пейським союзом у формуванні Зони вільної торгівлі
вимагає усвідомлення простої, але очевидної істини:
кожна країна намагається відстояти власні інтереси, тому
підготовка переговорного процесу має здійснюватися
після глибокого вивчення всіх сторін контрагента.

Україна має максимально використати час пере-
говорного процесу і весь позитивний досвід Євросоюзу
для того, щоб на завершальному етапі мати достатньо
обґрунтувань для збереження інтересів агровиробників
і в цілому економіки. У практиці Європейського союзу
велика частка бюджетних ресурсів, спрямованих в еко-
номіку у вигляді підтримки, надається на засадах гори-
зонтального та регіонального підходів, тоді як частка
галузевої підтримки щороку знижується.

Неможливо буде повністю уникнути негативних
наслідків від поглибленої вільної торгівлі з Євросоюзом.
Однак відсутність змін коштуватиме країні набагато
більше, ніж втрати, яких можуть зазнати окремі групи
інтересів. Саме тому важливо розуміти можливі на-
слідки, щоб вжити заходів, що допоможуть зменшити
втрати та збільшити вірогідність змін на краще.

 Таке широке охоплення напрямків економічно-
го співробітництва згодом неодмінно приведе сторо-
ни до необхідності зняття бар’єрів й на шляху руху
робочої сили, особливо з України до Євросоюзу.

Залучення цього переліку проблем та напрямків
означатиме фактично трансформацію угоди про Зону
вільної торгівлі до комплексної економічної угоди, що
має на меті поступове формування засад інтеграції
України до Єдиного внутрішнього ринку Європей-
ського союзу.

Уже відомі попередні оцінки економічних резуль-
татів створення ЗВТ між Україною та ЄС. Одним із пер-
ших було дослідження П. Брентона. Він показав, що за
умов Зони вільної торгівлі можливе зростання імпорту
промислової продукції з Євросоюзу до України при-
близно на 10%, експорту з України до Євросоюзу – на
15%; імпорт сільськогосподарської продукції з Євро-
союзу до України може збільшитися на 60%, експорт з
України до Європейського союзу – на 50% [14]. Про-
грама ТАСІС прикордонного співробітництва спрямо-
вана на: сприяння прикордонним регіонам у подоланні

перешкод до розвитку; заохочення до поєднання ме-
реж з обох сторін кордону (наприклад, обладнання на
кордонних переходах); прискорення процесу трансфор-
мації в країнах-партнерах шляхом їх співпраці з при-
кордонними регіонами Євросоюзу, Центральної та
Східної Європи; зменшення транскордонного еколо-
гічного ризику та забруднення [19, c. 5]

Відповідно до ГАТТ, стосовно Зони вільної
торгівлі мита та інші засоби регулювання торгівлі, що
діють у кожній із складових територій Зони вільної
торгівлі та застосовуються до торгівлі зі сторонами,
які не включені до такої зони, не повинні бути вищими
чи більш обмежувальними, ніж відповідні мита та інші
засоби регулювання торгівлі, які діяли на цих же скла-
дових територіях до утворення Зони вільної торгівлі.
При цьому важливо підкреслити, що ці правила сто-
суються тільки угод про Зону вільної торгівлі, у яких
хоча б одна країна є учасником ГАТТ. Такі країни по-
винні повідомити інших учасників ГАТТ про створен-
ня зони, і в разі внесення останніми рекомендацій не
повинні продовжувати дію угоди про Зону вільної
торгівлі, якщо не готові змінити її відповідно до цих
рекомендацій. Функціонування Зони вільної торгівлі
Україна-Євросоюз, насамперед, залежить від імпле-
ментації у законодавстві України норм і принципів
СОТ. Аналіз переваг від формування зони вільної
торівлі з ЄС подано у таблиці 3.

Висновки. Традиційно в угодах про вільну тор-
гівлю встановлюється режим вільної торгівлі не менш,
ніж для 90% торгівлі з країнами-преференційними
партнерами. Україна вже має двосторонні угоди про
вільну торгівлю з Російською Федерацією, Білорус-
сю та Казахстаном, які нещодавно утворили Митний
Союз. На сьогодні  Україна не має поки що Угоди про
вільну торгівлю з Європейським Союзом. Майбутня
зона вільної торгівлі між Україною та ЄС не вимагає
перегляду вже наявних договорів про вільну торгів-
лю України з іншими країнами. Україна може мати
одночасно зону вільної торгівлі з Російською Феде-
рацією та Європейським Союзом, а  також утворити у
майбутньому нові зони вільної торгівлі, наприклад, з
Ізраїлем або Канадою. Майбутня угода про Зону вільної
торгівлі Україна-Євросоюз виходитиме за рамки „кла-
сичного” зразка ГАТТ. Приєднання України до нової
Угоди про асоційоване членство з ЄС відкриває нові
перспективи: створення зони вільної торгівлі, доступ
до ринку з 500 мільйонами споживачів, а також за
короткий період подвоєння українського експорту до
Європейського Союзу. Така співпраця надає Україні
прагматичний прогрес, стабільність і добробут су-
спільству. Тобто, поглиблюючи співпрацю політики
добросусідства країни ЄС визнають Україну як євро-
пейську країну, яка поділяє спільну історію та спільні
цінності з цими країнами, а також визнає її європейські
прагнення. Зокрема Україна впродовж трьох років
отримала в рамках Європейського партнерства і
співробітництва 470,1 мільйона євро.
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Осадча Н. В. Угода про асоціацію та зону
вільної торгівлі з ЄС: перспективи та небезпеки

 У статті проаналізовано можливості подальшої
інтеграції України до Євросоюзу. Досліджені вигоди
та небезпеки від формування зони вільної торгівлі,
розглянуто тенденції зовнішньоекономічної торгівлі
України. Визначено раціональний шлях інтеграції Ук-
раїни шляхом формування зони вільної торгівлі з ЄС
та асоціотивним членством в митному союзі.

Ключеві слова: зона вільної торгівлі, угода, не-
безпеки, вигоди, інтеграція.

Осадчая Н. В. Соглашение об ассоциации и
зону свободной торговли с ЕС: перспективы и
угрозы

В статье проанализировано возможности даль-
нейшей интеграции Украины в Эвросоюз. Исследо-
ваны выгоды и угорозы от формирования зоны сво-
бодной торговли, рассмотрены тенденции внешнеэко-
номической торговли Украины. Определен  рациональ-
ный путь интеграции Украины путем формирования
зоны свободной торговли с ЕС та ассоциотивным
членством в таможенном союзе.

Ключевые слова: зона свободной торговли, со-
глашение, угрозы, выгоды, интеграция.

Osadcha N. V. Agreement at Associations and
Free Trade Zone with EU: Prospects and Threats

In the article are analysed possibility of further
integration of Ukraine in EU. Benefits and threats  are
investigational from forming of free trade zone, the
tendencies of external economic trade of Ukraine are
considered. The rational way of integration of Ukraine is
certain  by forming of free trade zone with ES that by
membership in a customs union „3+1”.

Key words: free trade zone, agreement, threats,
benefits, integration.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БЕЛЬГИИ

В настоящее время проблемы развития малых и
средних предприятий привлекают все более присталь-
ное внимание экономистов, политиков и предприни-
мателей во всех промышленно развитых странах. Не
является исключением и Бельгия. Основным законом,
устанавливающим порядок образования и управления
деятельностью фирм в Бельгии, является закон от 30
ноября 1935 г. С тех пор, естественно, в Бельгии, как
и в других странах-членах ЕС, законодательство, ре-
гулирующее предпринимательскую деятельность, су-
щественно изменилось. Так, в Бельгии с 1961 г. были
приняты следующие законы о компаниях:

• закон от 30 июня 1961 г., создающий систему
оценки капиталовложений различными путями, кроме
наличных капиталовложений;

• закон от 23 июня 1962 г., устанавливаю-
щий порядок выпуска облигаций, конвертируемых в
акции, и дающий возможность преобразовывать ком-
панию из одного типа в другой, сохраняя ее право-
вую основу;

• закон от 6 марта 1973 г., предусматривающий
применение первой Директивы ЕС;

• закон от 17 июля 1975 г. и последующие под-
законные акты, предусматривающие применение чет-
вертой Директивы ЕС, касающейся составления го-
довых отчетов фирм;

• закон от 5 декабря 1984 г., предусматриваю-
щий применение второй Директивы ЕС о гармониза-
ции закона о компаниях в отношении образования ком-
паний и представления данных об их капитале. Этот
закон вступает в силу 12 января 1985 г. и уже суще-
ствующие компании должны были до 12 июля 1986 г.
внести поправки в свои Уставы;

• закон от 21 февраля 1985 г. касался порядка
ревизората предприятий и порядка публикации актов
и документов;

• закон от 23 февраля 1985 г. внес существен-
ные изменения в правила контроля и аудита в отноше-
нии компаний всех типов;

• закон от 15 июля 1985 г. существенно изме-
нил статус частной компании, начиная с 24 августа
1985 г.;

• закон от 13 апреля 1995 г. внес изменения в
закон о торговых компаниях от 30 ноября 1935 г., в
закон о коммерческом регистре от 20 июля 1964 г. и в
Гражданский кодекс.

Эти изменения касаются широкого спектра ста-

тей по вопросам определения понятия коммерческих
компаний; установления 5 летнего срока хранения до-
кументации в случае юридической ликвидации; опре-
деление акционерной компании и порядка подписки
на акции, публикации изменения уставной деятель-
ности; установления размера первоначального устав-
ного капитала акционерной компании в размере
2,5 млн б. франков; условий приобретения акций, их
передачи; прав членов административных советов и
функций этих советов; порядка созыва общего со-
брания, голосования акционеров; регулирования дея-
тельности кооперативов и компаний с ограниченной
ответственностью; условий принятия вкладов; опре-
деления перечня документов, представляемых ино-
странными компаниями в случае учреждения пред-
ставительства (ст. 82).

Закон о компаниях от 5 декабря 1984 г.
I. Закон о компаниях от 5 декабря 1984 г., приня-

тый на основе второй Директивы ЕС, направлен на
гармонизацию порядка образования и управления ком-
паниями в Бельгии с другими странами-членами ЕС.
Как и в других странах-членах ЕС, закон предусматри-
вает образование компаний в основном двух типов:
публичных и частных. От типа компании зависит по-
рядок ее образования и управления.

Малые и средние предприятия – это 99% общего
числа предприятий, зарегистрированных в Бельгии.
Процессы, происходящие и экономике страны, объек-
тивно приводят к образованию малых и средних пред-
приятий и к росту их значения в хозяйственной дея-
тельности. Дело в том, что крупные предприятия, пере-
живающие реконструкцию, как правило, меняют ка-
тегорию в сторону понижения и пополняют ряды ма-
лых и средних предприятий, тем самым способствуя
росту числа последних и увеличению занятости на этих
предприятиях.

Происходящие на крупных предприятиях про-
цессы образования филиалов и выделения многих
видов деятельности, так называемая экстернализа-
ция, также способствуют появлению новых МСП,
но снижают общее число занятых. Транспортиров-
ка, ремонт, бухгалтерия, дизайн – все в большей сте-
пени становятся субподрядными видами деятель-
ности. Однако выделение и передача некоторых ви-
дов деятельности другим предпринимателям не де-
лают малые и средние предприятия независимыми
от своих прежних хозяев, так как они продолжают
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обеспечивать их заказами. Во многих случаях МСП
предоставляют услуги или производят товар для
определенного клиента. Развитие и динамизм таких
малых и средних предприятий тесно связаны с раз-
витием крупных предприятий.

Таким образом, увеличение числа МСП являет-
ся следствием структурных изменений в экономике и
расширения сферы услуг. К малым и средним пред-
приятиям переходят те виды деятельности, где невели-
ка производительность. Они получили довольно ши-
рокое распространение в сфере торговли, ремонта
машин, автомобилей, разнообразной бытовой техни-
ки, в обрабатывающей промышленности, строитель-
стве, предоставлении услуг предпринимателям, а так-
же в деятельности, связанной с предоставлением ин-
теллектуальных услуг, использованием умственного
труда и труда лиц свободных профессий.

Следует отметить, что не существует четкого,
стандартизированного общепринятого определения
того, какое предприятие считать малым или средним.
В определенных отраслях экономики или определен-
ных районах Бельгии почти все предприятия могут
считаться мелкими или средними: от кустарей-одино-
чек, независимых предпринимателей, работающих в
одиночку, до предприятий с числом занятых 249 че-
ловек.

В соответствии с принятой в Бельгии классифи-
кацией к малым и средним предприятиям относятся:
предприятия в сфере торговли или предоставления
услуг, не имеющие наемной рабочей силы, или име-
ющие не более 20 наемных работников; предприятия,
занимающиеся выпуском производственной или ку-
старной продукции, имеющие не более 50 наемных
работников или не имеющие наемной рабочей силы.

В отличие от крупных предприятий руководите-
ли малых и средних предприятий часто обладают чув-
ством созидателя, творца, которое вдохновляет их в
работе. Малые и средние предприятия специализиру-
ются на определенном виде деятельности, и их управ-
ление и организация довольно гибкие, а руководство
осуществляется, как правило, патроном, частным соб-
ственником предприятия, очень заинтересованным в
успешном функционировании своего дела.

В настоящее время малые и средние предприя-
тия являются наиболее динамичным сектором бель-
гийской экономики, и их значение постоянно возрас-
тает. Особенно велико их значение в сфере занятости:
доля занятых на МСП в общей занятости возросла с
47,5% в 1987 г. до 55% в 1995 г. [7, с. 25].

Несмотря на эти показатели и обещания властей
уделять приоритетное внимание развитию МСП, в те-
чение ряда лет они постоянно сталкиваются с рядом
проблем. Одна из главных – это проблема высоких
налогов, которые постоянно растут, особенно быстро
с 1992 г. Поступления от налогов возросли с 44,2%

ВВП в 1989 г. до 46% в 1995 г. в основном за счет
малых и средних предприятий, которые платят нало-
гов больше, чем другие предприятия. К этой налого-
вой диспропорции добавляются издержки на заработ-
ную плату [7, с. 23].

Визитная карточка Валлонии – традиционные
пивоварни и сыроварни. Производители пива и сыра
с вековыми традициями определяют лицо бельгийс-
кой кухни в мире. „Попробуйте сначала вот это пиво с
этим твердым сыром. Правда, они отлично друг дру-
га дополняют? А после можно взять кусочек более
мягкого сыра – у него более острый, пикантный вкус”,
– демонстрируя технологию правильного употребле-
ния своего продукта, директор по производству сы-
роварни Chimay явно получает удовольствие от того,
что впервые столкнувшийся с бельгийской пивной тра-
дицией иностранец пытается провести какие-то парал-
лели с употреблением других напитков [12]. Через
некоторое время и спустя несколько дегустаций оче-
редного сорта пива из широких бокалов почти круг-
лой формы становится понятно, что бельгийская куль-
тура пива куда ближе к культуре употребления вина,
нежели к центральноевропейской традиции выпивать
некрепкий напиток большими глотками. „Наше пиво
надо смаковать, как вино или виски, после обеда, сидя
у камина” [12].

Производство траппистского пива и сыра – не-
отъемлемая часть кулинарной культуры Валлонии.
Пивоварня и сыроварня Chimay – один из крупней-
ших валлонских производителей пива. В настоящее
время в Chimay работает 130 человек. Основная часть
прибыли направляется на социальные нужды. Chimay
предлагает траппистское пиво и сыры, высокое каче-
ство которых признано во всем мире. Компания про-
изводит различные сорта сыра с минимальной вы-
держкой в один год, в том числе Vieux Chimay
Millesime. Между залами, где в специальных чанах
проходит закваска, где формируются головки сыра и
в специальных вентилируемых помещениях сыр вы-
зревает, плотно закрытые двери и специальные ван-
ночки с дезинфицирующим раствором на полу. Пере-
ходя из зала в зал, посетители обязаны встать в спе-
циальную ванночку с дезинфицирующим раствором:
на каждом этапе производства сыра необходима своя
микрофлора, и переносить микроорганизмы из одно-
го зала в другой означает вредить процессу. Произ-
водство пива и сыра в рамках одной компании – ста-
рая монастырская традиция. Именно эти два продукта
традиционно ценились монахами и составляли важ-
ную часть рациона послушников монастыря. Сегодня
же монастырский ореол над производством помогает
защитить марку Chimay: не зря лишь пять других бель-
гийских пивоварен имеют право называть свое пиво
траппистским.

В небольшой пивоварне Lefebvre в валлонском
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городке Квенаст производство пива уважают не мень-
ше, чем в монастыре. Компания, основанная в 1876 го-
ду, до сих пор находится в собственности наследни-
ков основателя – уже в шестом поколении. Произ-
водство пива в Lefebvre составляет около 95 тыс. гек-
толитров в год, 77% произведенного пива экспорти-
руется. „Если ты хочешь расти, тебе приходится на-
ращивать экспорт. Все мелкие пивоварни пытаются
расти за счет экспорта”, – говорит ответственный за
экспорт в семейной пивоварне Lefebvre [12]. Сорта
пива компании Lefebvre: Barbar, Hopus, Blanche de
Bruxelles, Floreffe, фруктовые сорта Belgian Kriek,
Belgian Peche, Belgian Framboise, Newton – известны
не всем покупателям за рубежом, однако продажи
постоянно растут. Это вызвано тем, что небольшие и
средние пивоварни в борьбе за экспортный успех не
конкурируют с крупными игроками рынка, а наобо-
рот, используют эффект симбиоза, считают в Lefebvre.
„Мы используем преимущества от рекламных кам-
паний крупных игроков. Крупные игроки делают за
границей рекламу бельгийскому пиву, и на фоне этой
рекламы растет интерес и к нашей продукции. Пото-
му что за рубежом наша продукция выступает не толь-
ко как пиво конкретного производителя, но и как бель-
гийское пиво вообще. И в баре покупатель пробует
наш продукт в том числе потому, что он хочет выпить
бельгийского пива. Там, где покупатели любят
Hoegaarden, мы можем продавать и наше пиво. Ины-
ми словами, что хорошо InBev, то хорошо и нам” [12].
Например, на эмблеме пива Blanche de Bruxelles –
самый узнаваемый символ Бельгии, „писающий маль-
чик” из Брюсселя. Если покупатели за рубежом хотят
приобщиться к образам Бельгии, то производители
пива с радостью идут им навстречу.

Компании Валлонии демонстрируют высокий
уровень технологического развития ииноваций. В не-
большом регионе сконцентрированы мировые лиде-
ры в таких современных, но совершенно разных тех-
нологических отраслях как обслуживание нефтепро-
водов и лучевая терапия рака, компьютерное одели-
рование потоков газов и жидкостей и производство
современного стекла. Например, компания AGC Glass
Europe со штаб-квартирой в Брюсселе является евро-
пейским лидером в производстве листового стекла.
Она производит высококачественное стекло, исполь-
зуемое в строительстве жилой и коммерческой недви-
жимости и отделке интерьеров, а также автомобиль-
ное стекло. Компания имеет более 100 торговых и
промышленных представительств в Европе и обеспе-
чивает работой более 15 тыс. человек. Уникальные
индустриальные комплексы, расположенные на Бору
под Нижним Новгородом и в подмосковном Клину
позволяют компании называть себя лидером и рос-
сийского рынка. „Наши инвестиции в России соста-
вили более 750 миллионов евро, у нас новейшее, с

иголочки, оборудование. Практически все башни мос-
ковского Сити остеклены нашим стеклом” [16]. Впро-
чем, планы AGC Glass Europe еще более масштабны.
В течение пяти лет компания планирует активно рас-
ширяться за счет работы на рынке переостекления, а
также выхода на конечных потребителей. Для облег-
чения прямого выхода на частных клиентов компания
решила предложить рынку новую услугу: собствен-
ную службу, занимающуюся приемом, обработкой
заказов и установкой новых окон. Для работы на этом
новом рынке в ноябре 2012 г. был открыт демонстра-
ционный центр и создан специальный интернет-сер-
вис TWIG (The Weather is Good). Теперь частный за-
казчик имеет возможность связаться с компанией по
вопросу установки окон с инновационными свойства-
ми и заказать их напрямую у производителя стекла –
сфера деятельности, которую крупные компании рань-
ше игнорировали, a AGC Glass Europe видит в ней
перспективу. Работа на зарубежных рынках не менее
важна и для группы компаний Schreder, которая уже
много десятков лет лидирует на мировом рынке улич-
ного освещения. Основанная в 1927 году валлонская
компания была одной из немногих, кто открыл свои
заводы в странах Варшавского договора и в СССР.
В1983 году компания пришла в Венгрию, а в 1989-м
в еще советскую Украину – бельгийские фонари ока-
зались более эффективными и современными, чем
собственная продукция восточного блока. Сегодня
светильники Schreder освещают улицы крупнейших
городов от Шанхая до Рио-де-Жанейро. Именно
Schreder ответственна за освещение и Елисейских
полей в Париже, и парка Монбижу в Берлине, и кон-
ференц-центра в катарской Дохе. Очень активна ком-
пания и в России. Она устанавливала системы осве-
щения на Манежной площади в Москве, в новом
комплексе аэропорта Внуково, на площади Европы в
Москве, освещала улицы в Ставрополе, в Сочи, в
Нижнем Новгороде и в Ярославле, модернизировала
городское освещение в Кирове, при этом добилась
снижения уровня энергопотребления более чем на 65%.

Главное ноу-хау группы Schreder лежит в двух
сферах деятельности. Во-первых, это разработка комп-
лексных осветительных концепций целых улиц или
районов. Во-вторых – производство высокотехноло-
гичных светильников, способных работать много лет
даже в самых жестких погодных условиях и потреб-
лять при этом значительно меньшее количество энер-
гии, чем традиционные фонари. Один из секретов –
высокотехнологичные, тщательно разработанные от-
ражатели светильников. Они позволяют сконцентри-
ровать световой поток именно там, где он нужен: на-
пример, разделить потоки света на тротуар и на про-
езжую часть. Благодаря таким отражателям там, где
раньше требовался светильник мощностью 400 Ватт,
сегодня можно обойтись 150-ваттным. В случае же
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замены традиционных светильников на светодиодные
можно сократить расходы на электроэнергию еще
вдвое.

Компания PREFArails обеспечивает другой эле-
мент комфортной город-ской среды. Разработанная в
1998 году технология PREFArails позволяет исполь-
зовать резину отслуживших покрышек для проклад-
ки рельсовых путей. В рамках технологии PREFArails
рельсы городских трамваев кладутся в асфальтовое
или бетонное покрытие, будучи предварительно поме-
щенными в изолирующую резиновую „рубашку”, сде-
ланную из старых покрышек. В результате решаются
сразу две проблемы: с одной стороны, город избав-
ляется от старых покрышек, которые обычно сбрасы-
вались на свалки; с другой – резко снижается шумо-
вая и вибрационная нагрузка на улицы, вызываемая
движением трамваев. Технология укладки рельсов
PREFArails позволяет снизить шумовую нагрузку от
рельсового транспорта на 3 – 6 децибел, а вибрации –
на 10 – 20 децибел. Помимо экологичности техноло-
гия PREFArails имеет еще один серьезный плюс: рель-
совые конструкции могут укладываться уже готовы-
ми модулями, в которых рельсы изначально установ-
лены на бетонной плите. Это позволяет серьезно – до
10 – 15 раз – ускорить процедуру укладки рельсов,
что уменьшает проблемы от пробок, вызванных стро-
ительными работами. Технология также позволяет про-
кладывать рельсы на резиновой подкладке там, где
траве требуется позволить расти между рельсами, и
сохранить зеленые насаждения вокруг трамвайных
путей. Амортизационные прокладки выдерживают как
высокие, так и низкие температуры.

Другой технологический лидер из Валлонии, ком-
пания Automatic Systems, основанная более сорока лет
назад, производит шлагбаумы, турникеты, автомати-
ческие двери, дорожные барьеры (блокираторы) и
другие системы контроля доступа для пешеходов и
транспорта. Через её турникеты и шлагбаумы каждый
день проходит 90 миллионов человек [16]. Ком-
пания – один из трех крупнейших в мире постав-
щиков подобного оборудования. Только в Бельгии у
Automatic Systems три завода. Производственные
мощности есть также в Канаде, Франции, один завод
строится в Китае. Объем продаж компании составля-
ет более 56 млн евро в год. Уникальное конкурентное
преимущество Automatic Systems – высоконадежные
системы, способные работать под самыми большими
нагрузками. Во дворе штаб-квартиры компании на-
глядно демонстрируется устойчивость работы шлаг-
баумов: длинномерный шлагбаум методично откры-
вается и закрывается на тестовой площадке каждые
несколько секунд. Оборот компании только в России
составляет около 500 тысяч евро в год при цене одно-
го шлагбаума от 2 до 2,5 тысяч евро. Турникеты и
шлагбаумы производства компании установлены в

компаниях „Газпром”, „ЛУКойл”, на авиационном за-
воде в Иркутске, на „Северстали” в Череповце, в раз-
личных бизнес-центрах – и это далеко не полный спи-
сок. Это оборудование будет работать на олимпийс-
ких объектах в Сочи, оно установлено в аэропорту
Домодедово, а турникеты „триподы” стоят на Авто-
ВАЗе в Тольятти.

Если Automatic Systems работает с системами
контроля доступа людей и автомобилей, то другая вал-
лонская компания, Т. D. Williamson, специализирует-
ся на уникальных системах обслуживания трубопро-
водов. Основанная в 1920 году, Т. D. Williamson яв-
ляется абсолютным мировым лидером в вопросах тех-
нического обслуживания трубопроводов. На протя-
жении нескольких десятков лет компания неоднократно
производила технические революции в своей отрас-
ли. В 1942 году Т. D. Williamson создала первый сна-
ряд для очистки трубопроводов. В 1963 году выпол-
нила первую в мире врезку в подводный трубопро-
вод. В 1979 году впервые смогла осуществить пере-
крытие подводного трубопровода, а в 2005-м впер-
вые внедрила технологию SmartPlug – специального
снаряда-пробки, который может перекрыть трубопро-
вод в нужном месте изнутри, при необходимости про-
пуская через себя нужное количество газа или жид-
кости. Т. D. Williamson производит самые различные
снаряды для работы внутри трубопроводов. Так, сна-
ряды компании способны точно оценивать внутренние
дефекты трубопроводов – как сразу после запуска
трубопровода, так и в процессе эксплуатации. Снаря-
ды могут определять размеры внутренней и внешней
потери металла, а также аномалии металла и измене-
ния во внутреннем рельефе бесшовных труб. За вре-
мя своего существования компания выполнила более
400 тыс. врезок в трубопроводы по всему миру, име-
ет более 400 патентов и защищенных технологий и
представлена более чем в 50 технологических цент-
рах на всех континентах.

Технологические решения Т. D. Williamson
пользуются большим спросом, например, в России.
В России очень большая протяженность трубопрово-
дов, но многие из них уже находятся в эксплуатации
более тридцати лет. Это означает, что рынок для на-
ших услуг очень большой, и в России мы развиваем-
ся очень активно” [16]. Подкрепляя свои лидирую-
щие позиции на российском рынке в области ремонта
трубопроводов, уже в этом году компания планирует
открыть специализированный сервисный центр по
внутритрубной диагностике объектов трубопроводного
транспорта. Впрочем, технологические решения
Т. D. Williamson применяются не только на нефте- и
газопроводах, но и на технологических трубопрово-
дах промышленных предприятий, транспортирующих
различные газы и жидкости.

Если Т. D. Williamson – лидер в области контро-
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ля за жидкостями и газами в трубопроводах, то дру-
гая валлонская компания, Numeca, специализируется
на компьютерном моделировании их потоков. Компа-
ния с годовым оборотом 13 млн евро в прошлые годы
показывала устойчивый рост на 20 – 50% в год и кон-
тролирует около 10% мирового рынка компьютерно-
го моделирования потоков жидкостей и газов. Секрет
успеха Numeca – уникальные программные продук-
ты, позволяющие обсчитывать сопротивление жидко-
стей и газов на весьма точном уровне и за более ко-
роткое время. „Сегодня, когда вы создаете машину,
сначала вы делаете компьютерную модель и обсчиты-
ваете ее. Огромное количество операций по поиску
идеальной формы, для которых раньше были необхо-
димы настоящие модели, теперь можно делать на ком-
пьютере – и это невероятно удешевляет процессы”, –
говорит директор по маркетингу и продажам ком-
пании Numeca [16]. Компьютерные модели Numeca
позволяют представить автомобиль с точностью до
100 млн полигонов и обсчитать не только сопротив-
ление воздуха на внешней поверхности машины, но и
потоки воздуха, возникающие, например, под капо-
том машины во время движения, – это, в свою оче-
редь, позволяет рассчитать эффективность охлажде-
ния двигателя. Программы Numeca обсчитывают со-
противление воздуха и жидкостей в военных и граж-
данских самолетах и на лопатках турбин. В Брюсселе
Numeca просчитывала для местных архитекторов
ветровую нагрузку на новые жилые кварталы. Для
медицинских целей компания моделирует работу ис-
кусственных сосудов и сердечных клапанов, а для
проектировщиков судов – сопротивление корпусов ко-
раблей. Наконец, для производителей покрышек
Numeca создает модели, показывающие распределе-
ние нагрузок внутри шин, созданных из многослой-
ных материалов.

Компания IBА основана в 1986 году как ответв-
ление католического университета Лувен-ла-Нёв, ныне
– бесспорный мировой лидер в области разработки и
создания центров протонной терапии для лечения он-
кологических заболеваний. Протонная терапия заклю-
чается в облучении клеток раковой опухоли узкона-
правленным пучком протонов, ускоряемых в цикло-
троне. Использование протонного пучка позволяет
облучать опухоль точечно, не нанося вреда окружаю-
щим органам и структурам и не проникая в тело па-
циента глубже, чем требуется для лечения. Благодаря
возможности точно регулировать мощность и зону
облучения, протонная терапия снижает риск вторич-
ного рака (вызванного медицинским облучением) на
50 – 80% и серьезно увеличивает показатель выжива-
емости пациентов. Именно в этой высокотехнологи-
ческой области компания с оборотом 215 млн евро в
год является абсолютным мировым лидером. Она уже
продала 25 центров протонной терапии по всему миру,

из которых 13 введены в эксплуатацию и 11 находят-
ся на стадии строительства или разработки. „Наша
доля на мировом рынке протонных центров – около
55 процентов. При этом более 20 тыс. пациентов, про-
ходящих через наши центры, получили необходимое
лечение на нашем оборудовании, что превышает ко-
личество пациентов, проходящих лечение на обору-
довании всех наших конкурентов вместе взятых”, –
считает вице-президент IBA и директор представитель-
ства IBA в России и СНГ [16].

Фармацевтическая компания UCB – один из ми-
ровых лидеров в области биофармакологии и специа-
лизируется на препаратах для лечения заболеваний
иммунной и центральной нервной систем, в том чис-
ле эпилепсии, болезни Паркинсона, ревматоидного
артрита, болезни Крона. Кроме того, UCB выпускает
антигистаминные препараты против аллергического
ринита и аллергических заболеваний кожи. Оборот
UCB 3,2 млрд евро (25% инвестируется в инноваци-
онные исследования). „Но мы не только производим
и продвигаем на фармацевтическом рынке лекарства,
мы также активно сотрудничаем с пациентскими орга-
низациями по созданию программ реабилитации. На-
пример, в 2012 году началась программа по подго-
товке собак – помощников для больных эпилепсией.
Собаки не только помогают больному во время при-
ступа, но и могут предчувствовать приступ и пред-
упредить больного о его наступлении” [16].

Важной проблемой Бельгии является недостаточ-
ная активность малых и средних предприятий в обла-
сти научно-исследовательских разработок. Чем боль-
ше предприятие, тем больше средств оно выделяет на
НИОКР. МСП не могут себе этого позволить, так как
в отличие от крупных предприятий, на них часто одно
и то же лицо выполняет производственные, финансо-
вые, административные и торговые функции. Кратко-
срочные планы преобладают над долгосрочными
перспективами. Развитие этих тенденций, увеличение
значения малых и средних предприятий в экономике
Бельгии и постепенное исчезновение крупных пред-
приятий могут привести к исключению Бельгии из про-
цесса производства и использования новых прогрес-
сивных технологий, спрос на которые проявится че-
рез некоторое время и вынудит ее ограничиться ком-
мерческой деятельностью.

Несмотря на то, что МСП выглядят динамичны-
ми, гибкими, не имеющими высоких издержек про-
изводства, их развитие сопровождается снижением
экономической демократии. Дело в том, что позиции
предпринимателя и наемного работника в иерархичес-
ком отношении очень сближены. Права на профсо-
юзное представительство ограничены или же отсут-
ствуют. В результате вопросы будущего предприятия,
рабочего времени, инвестиций, оплаты труда могут
являться предметом конфликтов и шантажа со сторо-
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ны предпринимателя в условиях беззащитности на-
емного работника. Имеются данные о том, что про-
должительность рабочего времени на малых и сред-
них предприятиях больше, чем на крупных предприя-
тиях. На МСП в меньшей степени распространены
такие льготные выплаты, как тринадцатая заработан-
ная плата, оплата питания и страхование. Образование
филиалов крупных компаний или использование суб-
подрядных работ позволяет снизить не только число
занятых, но и размер вознаграждения. Рабочий по
ремонту оборудования будет иметь лучшие условия
труда и более высокую оплату на головном предпри-
ятии, чем на дочернем. В результате частых реконст-
рукций предприятий происходит видимый рост заня-
тости на малых и средних предприятиях, но он сопро-
вождается снижением общего числа занятых в эконо-
мике и покупательной способности населения Бельгии.

Развитие МСП в целом и рост числа независи-
мых предпринимателей-одиночек вызвали появление
финансовых проблем, с одной стороны, связанных с
нехваткой средств для развития МСП, а с другой – с
источниками финансирования. Малые и средние пред-
приятия часто испытывают крах и терпят банкротство
в первые годы существования, так как они „перво-
проходцы”, убежденные в ценности своего дела, бро-
саются на рынок, испытывая часто слишком большой
оптимизм и не отдавая себе отчет в предстоящих труд-
ностях в сфере реализации. Там, где крупные пред-
приятия могут допустить некоторые ошибки, МСП
могут продвигаться вперед только путем строжай-
шей дисциплины, которой некоторые предприятия не
всегда готовы следовать. Недостаток специальных зна-
ний и опыта многих руководителей МСП является при-
чиной многочисленных банкротств [3].

Оказание содействия предпринимателям на
федеральном и региональном уровне. Бельгия со-
стоит из трех крупных регионов – Фландрия, Валлония
и Брюссельский регион, в которые, в свою очередь,
входят девять провинций. Если рассмотреть региональ-
ное распределение малых и средних предприятий, то
58,9% их количества сосредоточены во Фландрии, 27,8
– в Валлонии и 13,3 – в районе Брюсселя и его приго-
родов. Если взять провинции, то чуть более 40% МСП
расположены в провинциях Брабант и Анвер.

Среди лиц, занятых в малом и среднем бизнесе,
выделяются так называемые самостоятельные, не-
зависимые предприниматели, которые составляют
19,54% общего числа занятых в экономике Бельгии.
Их можно разделить на три категории в зависимости
от того, является ли их деятельность основной – 74,85%,
дополнительной – 15,18% или же вспомогательной –
9,97% [4, с. 2]. Самостоятельные, независимые пред-
приниматели особенно активны в сфере торговли, хотя
они представлены также в промышленности, в сельс-
ком хозяйстве и среди лиц свободных профессий.

Значительное число независимых предпринима-
телей находятся в провинции Брабант, являющейся
частью Валлонии. Они также очень активны в про-
винции Анвер, Западной и Восточной Фландрии.
Региональное распределение показывает, что 49,6%
независимых предпринимателей осуществляют свою
деятельность во Фландрии, 29,9 – в Валлонии, 22,8 –
в Брюсселе и 0,7% – за границей [4, с. 2].

Государственная политика, направленная на
оказание содействия развитию предпринимательской
деятельности, в последние годы переместилась на ре-
гиональный уровень, то есть на уровень трех регио-
нов: Брюссельского, Валлонии и Фландрии. Ее глав-
ной целью является предоставление регионам автоно-
мии по все более широкому кругу вопросов, вклю-
чая внешнеэкономическую деятельность.

Постановлением от 10.04.1995 г. правительство
определило виды производственной и коммерческой
деятельности, по которым региональные власти мо-
гут создать режим местной автономии, предоставляе-
мой юридическим лицам. К таким отраслям относят-
ся: 1) поставка и снабжение водой, газом, электри-
чеством, паром; 2) продажа деревьев и лесных тер-
риторий, предназначенных для разработок; 3) экс-
плуатация портов, навигационных путей и аэропортов;
4) эксплуатация паркингов, складов, кемпинговых
площадок; 5) эксплуатация линий связи, радио и теле-
видения; 6) эксплуатация инфраструктуры, относящей-
ся к спортивным, культурным учреждениям; 7) экс-
плуатация государственных рынков; 8) эксплуатация
водного, наземного и воздушного транспорта; 9) ока-
зание сервиса и осуществление информационных
услуг; 10) эксплуатация зданий для аукционов;
11) покупка и строительство зданий с целью продажи
или лизинга.

Продолжается начатая в конце 80-х годов рефор-
ма внешнеторгового законодательства, в соответствии
с которой федеральное правительство, оставив за
собой решение вопросов внешнеэкономических свя-
зей межгосударственного уровня (режим наибольшего
благоприятствования, вопросы избежания двойного
налогообложения, защиты инвестиций и др.), пере-
дало значительные полномочия в области содействия
развитию внешней торговли Бельгии на уровень
регионов.

В рамках этих полномочий 16.03.1995 г. прави-
тельство Брюссельского региона утвердило пакет из
7 постановлений, составляющих правовую основу
проведения собственной региональной политики в
области содействия развитию внешнеэкономических
связей. Эти постановления касаются прежде всего
оказания практической помощи в вопросах внешне-
торгового сотрудничества малым и средним пред-
приятиям, составляющим большинство предприятий
Брюссельского региона.
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В частности, они помогают Брюссельскому пра-
вительству оказывать путем выделения субсидий
помощь этим предприятиям в подготовке специалис-
тов в области внешней торговли и международных эко-
номических отношений и в проведении мероприятий
информационного характера; участвовать в финанси-
ровании оплаты услуг иностранных специалистов в
области внешней торговли; оказывать финансовую
поддержку при подготовке документации рекламного
характера для продвижения на внешний рынок экспорт-
ной продукции; оказывать содействие при участии в
международных ярмарках и выставках, проводимых
как за границей, так и в Брюссельском регионе. Кроме
того, правительству региона предоставляется возмож-
ность помимо предоставления беспроцентных ссуд ока-
зывать предприятиям помощь в изучении рынков и пред-
ставительстве в странах, находящихся за пределами ЕС.

Принятие указанных документов должно позво-
лить путем уменьшения размеров помощи оказывать
ее как можно большему числу предприятий-участни-
ков внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время бельгийские регионы пред-
ставлены за границей соответствующими торговыми
и экономическими атташе. При этом Фламандский
(Фландрия) регион имеет их около 80, Валлонский –
54, Брюссельский – 14, из которых 9 уже назначены
и еще 5 назначений должны быть сделаны.

16.03.1995 г. правительство Валлонского регио-
на заключило первое в Бельгии соглашение на регио-
нальном уровне с Международным банком реконст-
рукции и развития (МБРР) об образовании Валлонс-
кого фонда технического сотрудничества, для обес-
печения деятельности которого Валлонской стороной
выделены ассигнования в размере 15 млн б. фр. (около
500 тыс. долл.). Указанные средства намечено исполь-
зовать для определения, подготовки и разработки про-
ектов, программ и исследований, содействующих раз-
витию частной инициативы и рыночной экономики.

Создание этого фонда входит в программу со-
действия развитию внешней торговли (250 млн б. фр.
или около 8 млн долл.), специально предназначенную
для развития товарооборота со странами, в которых
МБРР осуществляет свою оперативную деятельность.

В работе по содействию развитию внешней тор-
говли регионами используются также средства со-
ответствующих программ ЕС. В частности, Валлонс-
кий регион участвует в реализации программы раз-
вития приграничной торговли и регионального сотруд-
ничества.

16.06.1994 г. было принято постановление Пре-
мьер-министра Валлонии об исполнении постановле-
ния Правительства Валлонии относительно содействия
развитию международного экономического сотрудни-
чества [2]. Постановление было принято ввиду сни-
жения компетентности предприятий Валлонии, роста

потерь в связи с выходом их на экспортный рынок.
Оно ставит задачу снижения ущерба, причиняемого
этим экономике Валлонии, путем повышения компе-
тентности предприятий в области внешнеэкономичес-
кой деятельности. Постановление предусматривает
оказание содействия предприятиям, занимающимся
экспортом, с числом работающих до 250 чел. и с
объемом годового оборота не менее 20 млн ЭКЮ и
программу внешнеэкономического сотрудничества со
странами не входящими в ЕС. Постановление вклю-
чает в себя: 1) процедуру инструктирования предпри-
ятий; 2) порядок деятельности Комитета по оценке
проектов в случае предоставления кредитов; 3) со-
действие предприятиям, достигшим вышеуказанных
параметров, в форме государственных субсидий, а
также малым предприятиям, не достигшим указанных
параметров; 4) возмездная форма в виде беспроцент-
ного возвратного аванса, который возмещается в слу-
чае, если годовой объем реализации по соответству-
ющей стране превысит 5% от общего объема экспор-
та предприятия в данном году; 5) виды документов,
предоставляемых в Агентство Валлонии по экспорту
при запросе о содействии; 6) вид оказываемого со-
действия и покрываемые в связи с этим расходы;
7) порядок оплаты оказываемого содействия.

Малоизвестен факт, что 99,5% валлонских пред-
приятий относятся к категории малого и среднего биз-
неса. Они обеспечивают 2/3 рабочих мест в регионе в
основном в сфере торговли. По объему инвестиций и
числу созданных рабочих мест малые и средние пред-
приятия могут на равных конкурировать с крупными
предприятиями. Учитывая вышесказанное, власти
Валлонии расценивают малый и средний бизнес как
основной фактор своего развития и экономического
роста. Власти Валлонии предоставляют МСП не
менее 37 видов помощи и поддержки, касающихся
финансовой, налоговой и социальной областей.

Следует отметить, что с юридической точки зре-
ния правовые нормы, регулирующие деятельность
МСП в налоговой, социальной и экономической
областях, имеют много общего. Однако имеются зна-
чительные различия в идентификации малых и сред-
них предприятий. Так, когда указывается число наем-
ных работников предприятия, которое может получить
определенные льготы, цифры могут колебаться от 20
до 250 человек в зависимости от вида помощи. Клас-
сификация малых и средних предприятий также
может различаться в зависимости от типа вмешатель-
ства. Эти различия являются результатом регламента-
ции, принятой на уровне Европейского Союза.

Одной из основных, базовых субсидий является
субсидия на инвестиции. При предоставлении инвес-
тиционных субсидий к малым и средним предприяти-
ям причисляют предприятия, численность занятых на
которых не превышает 250 человек, а деловой оборот
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– не превышает 20 млн экю. При предоставлении экс-
портных субсидий и субсидий на освоение новых тех-
нологий и найм безработных должны соблюдаться еще
некоторые дополнительные условия.

За несколько лет компания dcinex сумела вырас-
ти из производителя серверов в крупнейшукю сер-
висную компанию в области цифрового кино, а так-
же предоставления услуг кинотеатрам, дистрибуторам
и правообладателям. Все случилось после выхода
фильма „Аватар” – в один момент все владельцы кино-
театров захотели модернизировать залы и поставить
новейшее цифровое оборудование. В день после вы-
хода „Аватара” телефоны фирмы звонили, не умолкая.
Еще несколько лет назад расположенная в бельгийс-
ком Льеже компания dcinex специализировалась на
производстве серверов для кинотеатров, показывав-
ших кино в цифровом формате. Однако в какой-то
момент там поняли, что этого недостаточно на расту-
щем рынке. И поэтому решили развивать не только
услуги для кинотеатров (VPF, прямые продажи, под-
держка и техническое обслуживание), но и услуги,
связанные с цифровым контентом. Нынешнее поло-
жение dcinex свидетельствует, что выбранный путь был
верным. Сегодня годовой оборот компании составля-
ет 85 млн евро, по всей Европе в ее офисах работает
около 200 человек. Компания предоставляет два
основных типа услуг. Первый – услуги, связанные с
цифровым контентом, а именно наложение дубляжа и
субтитров на готовый фильм. Именно в офисах dcinex
дублировались для рынков многих европейских стран
такие блокбастеры, как „Гарри Поттер” и „Хоббит”.
Работа с новинками, еще не вышедшими официально
на экран, сопряжена исключительно со множеством
ограничений, о которых не посвященные в работу
кинокомпании даже не догадываются.

„Во-первых, мы обрабатываем сразу несколько
вариантов копии, отличающихся форматом записи.
Самое простое – это 3Б-версия и 2Б-версия, но часто
бывает, что у фильма пять – семь версий под разные
кинотеатры. Во-вторых, обработка картин на стадии
пост-продакшн требует максимальных мер безопас-
ности. У нас за всю историю компании не было ни
одного происшествия” [13]. Второе важное направ-
ление работы dcinex – модернизация кинотеатров. За-
мена пленочного оборудования на цифровое – весьма
перспективный бизнес, поскольку все больше кино-
контента выходит в цифровой версии, и владельцы
кинотеатров могут привлечь качественной картинкой
куда больше зрителей. Дело еще и в том, что цифро-
вые копии более экономичны. Пленка 35 милли-
метров может повреждаться, царапаться. К тому же
огромные тяжелые бобины надо привозить в кино-
театр, а затем увозить оттуда. А цифровая копия и
более надежна, и гораздо компактнее – речь идет об
обычном жестком диске.

Однако, несмотря на явные выгоды замены за-
лов с пленочными проекторами на цифровые, про-
цедура отпугивает многих владельцев кинотеатров
своей дороговизной. На установку сервера и цифро-
вого проектора требуются значительные инвестиции.
Чтобы сделать процедуру более доступной, dcinex
использует бизнес-модель, которая называется VPF,
Virtual Print Fee. Суть схемы в том, что кинотеатр
оплачивает только 20% стоимости установки новой
цифровой системы, а остальные 80% в рассрочку
оплачивают киностудии, которые выпускают цифро-
вые фильмы на экраны в кинозалах, оборудованных
компанией dcinex. Ведь до недавних пор расходы на
транспортировку и утилизацию кинопленок несли
киностудии. По подсчетам dcinex, на каждой копии,
отправляемой в кинотеатры в цифровом, а не в анало-
говом виде, киностудии экономят 800 евро. Кроме
того, цифровое оборудование помогает серьезно
сократить риски от производства пиратских копий –
каждая цифровая копия поставляется в кинотеатр в
зашифрованном виде и может быть воспроизведена
только на определенном кинопроекторе и сервере.
Именно благодаря сокращению издержек на произ-
водство копий, а также снижению рисков пиратства
студии заинтересованы в переоборудовании кино-
театров и с помощью программы VPF активно мо-
дернизируют европейские кинозалы. Ну а через во-
семь лет контракты VPF истекут и кинотеатры станут
собственниками цифрового оборудования”.

Благодаря программе модернизации кинозалов
dcinex уже установила в Европе более 3000 цифро-
вых кинозалов и развивает новое направление-кон-
сультирование компаний, желающих построить много-
зальные кинотеатры. Все более активна dcinex, напри-
мер, и в России: хотя компания открыла свое россий-
ское представительство лишь осенью 2012 года,
dcinex уже приняла участие в проекте перевода на
цифровой формат второго экрана кинотеатра „35 мм”
в Москве [13].

В Валлонии субсидирование предприятий не мо-
жет быть ниже 5% от суммы базового инвестирова-
ния. Получателями являются предприятия, деятель-
ность которых не связана с предоставлением услуг
отдельным лицам. Инвестиции могут распространять-
ся на землю и строения, покупку инвентаря и обору-
дования. Объемы допустимых инвестиций колеблют-
ся от 1,25 млн до 20 млн бельгийских франков в за-
висимости от размера предприятия. Валлония нахо-
дится в самом центре так называемого логистическо-
го банана – самой оживленной транспортной зоны в
Западной Европе – по направлению основных транс-
портных потоков на гигантской территории между
Великобританией и Северной Италией. Логистические
перевозки действительно тянутся от Лондона к Мила-
ну через Валлонию чуть выгнутым в сторону Герма-
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нии пятном, напоминающим банан. AWEX крупней-
шее региональное агентство Валлонии, занимающее-
ся привлечением инвестиций в регион. Выехав из Вал-
лонии, в течение часа езды грузовик может добрать-
ся до любой точки региона с населением 4,7 милли-
она человек. За два часа это уже 17,8 миллиона чело-
век, за четыре – почти 60 миллионов. В трехчасовом
радиусе вокруг Валлонии каждый год производится
товаров и услуг на 600 миллиардов евро! Валлония –
южная, франкоязычная часть Бельгии – один из наи-
более привлекательных для инвестирования регионов
Европы. Согласно рейтингу Cushman & Wakefield, в
2009 году Валлония заняла первое место среди всех
европейских регионов как наиболее интересный ре-
гион для развития логистического и дистрибуционно-
го бизнеса. Лидерство Валлонии в вопросах транс-
порта определяется не только высокой плотностью
населения в регионе, но и очень хорошо развитой
сетью автомобильных и железных дорог: Бельгия за-
нимает первое место среди европейских стран по раз-
витости скоростных автомобильных и железных
дорог (соответствено 5,04 км на квадратный километр
и 0,117 км на квадратный километр), опережая по плот-
ности сети и Германию, и Нидерланды.

И это еще не все: в Валлонии расположено шесть
мультитранспортных узлов, то есть точек, имеющих
возможность перегрузки товаров сразу между не-
сколькими видами транспорта. Например, мультитранс-
портный узел Шарлеруа дает возможность перегруз-
ки товара между водным, автомобильным, железно-
дорожным и авиационным транспортом. Именно в
Бельгии, где внутренние водные пути являются важ-
ной частью  транспортной инфраструктуры, построен
уникальный лифт для грузовых кораблей Стрепи-Тьё,
позволяющий судам водоизмещением до 1350 тонн и
баржам водоизмещением до 2000 тонн подниматься
на лифте с одного уровня канала на другой – на 73
метра.

Однако интерес инвесторов к Бельгии транспор-
том не ограничивается. Согласно рейтингу Комиссии
ООН по торговле и развитию, в 2011 году Бельгия за-
няла четвертое место в мире по инвестиционной при-
влекательности, получив 62 млрд долларов иностран-
ных инвестиций – по этому показателю ее опередили
лишь Гонконг, Китай и США. Бельгийская экономика
неспроста представляет интерес для иностранцев. Про-
изводительность труда в Бельгии одна из самых вы-
соких в Европе. За каждый час работы один бельгиец
производит товаров и услуг более чем на 54 доллара
США – это больше, чем в соседних Нидерландах
(48,5 доллара) или Германии (44,98 доллара).

Несмотря на такую экономическую активность,
вести бизнес в регионе все еще возможно с относи-
тельно невысокими затратами. Так, стоимость земли
в Валлонии в зависимости от округа составляет от 20

до 115 евро за квадратный метр, а аренда офисных
помещений, например в городе Намюр, не превыша-
ла в начале прошлого года 150 евро за квадратный
метр в год, в то время как в Амстердаме она состав-
ляла 400 евро, в Милане – 510, в Париже – 810, а в
Лондоне – более 1000 евро. Привлекательность Вал-
лонии для инвесторов заключается и в очень друже-
любной налоговой и инвестиционной политике влас-
тей. В зависимости от важности бизнеса для региона,
количества создаваемых рабочих мест и сектора ра-
боты компании иностранный инвестор может рассчи-
тывать на возврат до 40% инвестиций, сделанных в
момент открытия бизнеса. Власти Валлонии компен-
сируют инвестору до 40% сумм, потраченных на по-
купку земли и зданий, покупку нового оборудования,
а также необходимые для бизнеса расходы в виде
уплаты пошлин за оформление патентов, лицензий и
получение технических экспертиз. Средства, потра-
ченные на технологические исследования, можно вер-
нуть в объеме до 50 – 70%.

Что касается налоговой нагрузки, то формально
ставка корпоративных налогов в Бельгии относитель-
но высока и составляет 34% – это выше немецкой
ставки (31%) или британской (28%). Однако средняя
эффективная ставка налогообложения, получающая-
ся после учета всех налоговых льгот, оказывается
одной из самых низких в Европе и составляет 24,7%
– это ниже и немецкой, и французской, и британской,
и итальянской. Важный элемент привлекательности
Вал-лонии для иностранных клиентов – работа в ре-
гионе так называемого Welcome Office компании
AWEX. Суть работы Welcome Office – опека ино-
странных инвесторов в первые месяцы работы в ре-
гионе. Иностранным инвесторам, желающим прийти
в Валлонию, предоставляется самая широкая – и бес-
платная – организационная поддержка. „Мы государ-
ственные чиновники, а значит, мы работаем бесплат-
но для граждан. Это несколько иной подход, не тот, к
которому привыкли многие компании из зарубежных
стран, где чиновник стремится быть начальником. У
нас все наоборот: мы чиновники, а значит, мы долж-
ны служить людям. Мы даже компании считаем на-
шими клиентами. Наша работа – выполнять заказы
клиентов”, – говорит Эрик де Клерк, представитель
центра поддержки инвесторов, расположенного на тер-
ритории аэропорта Шарлеруа [9].

Всего в Валлонии пять Welcome Office. Есть
офисы, работающие с китайскими, индийскими, ла-
тиноамериканскими компаниями, а один офис специа-
лизируется на Восточной Европе, в том числе Рос-
сии. Андрей Устиянич – руководитель проектов, отве-
чающий за привлечение инвестиций из России и дру-
гих стран бывшего СССР. „Смотрите, вот к нам при-
ходит компания – обычно это средний бизнес, у него
нет каких-то четких представлений о том, где найти
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партнеров, где снять офис, как зарегистрироваться, с
чего вообще начинать. Если они придут к нам, то мы
совершенно бесплатно организуем им на первое
время офисное помещение, проверим рыночные воз-
можности, найдем потенциальных партнеров, устро-
им встречи даже с политиками”, – говорит он. Рабо-
тая с иностранными инвесторами, этот менеджер на-
ходит партнеров как для российских компаний, так и
для компаний из стран бывшего СССР – в Welcome
Office русскоязычные компании получают обслужи-
вание и все материалы на русском языке. Услуги
Welcome Office на протяжении первых шести меся-
цев работы иностранного инвестора в Валлонии со-
вершенно бесплатны, включая предоставление офиса
и оформление юридического адреса – на территории
бизнес-парка у аэропорта Шарлеруа. Инвесторов здесь
встречают с особенным радушием. „Шестьдесят шесть
процентов бельгийского ВВП зависит от международ-
ной торговли. Рано или поздно восточно-европейс-
кие инвесторы поймут, что они могут экспортировать
в ЕС огромное количество продукции, и придут в том
числе в Валлонию. Ведь многие наши бизнесмены –
это люди, которые любят экспансию и умеют расши-
ряться [9].

Налоговые льготы. Одной из налоговых льгот
является ускоренная амортизация. Речь идет о разре-
шении ежегодно амортизировать двойной размер го-
довой амортизации для корпоративных инвестиций
максимум на три последовательных налогооблагае-
мых срока. Получателями льготы являются предпри-
ятия, получившие разрешение на инвестиционную
субсидию. Скидка на получение консультации состо-
ит в значительном снижении оплаты консультацион-
ных услуг. Этот вид помощи интересен тем, что он
позволяет предприятию получить консультацию в об-
ласти финансового управления и бухгалтерии, торгов-
ли, промышленной политики, организации и менедж-
мента, Такими льготами могут воспользоваться пред-
приятия с числом занятых не более 100 человек и за-
нимающиеся деятельностью, предусмотренной при
предоставлении субсидий на инвестиции.

Зона БИРТ. В условиях ухудшения экономичес-
кой ситуации власти Бельгии возлагают особые на-
дежды на развитие малого и среднего бизнеса. Конк-
ретным примером содействия властей Бельгии разви-
тию МСП является создание зоны БИРТ в западной
части Валлонии – Брабанте. По просьбе властей Вал-
лонского региона исследовательские центры Лувенс-
кого католического университета и Брюссельского
свободного университета подготовили План регио-
нальной реконверсии для коммун Braine-le-Chatean,
Itre, Rebecq, Tubize, испытывающих серьезные эко-
номические трудности. Эти коммуны объединены в
зону БИРТ, название которой получилось из первых
букв названий коммун.

Анализ социально-экономического положения в
зоне БИРТ, объединяющей четыре коммуны Брабан-
та, показывает, что ситуация в этой части Брабанта
хуже, чем в Брабанте в целом. В зоне БИРТ более
высокая безработица, составляющая 12,5% против
11,2% в среднем по Брабанту. Особенно велика доля
безработных среди женщин и молодежи, а также доля
длительно безработных. За период с 1985 по 1993 гг.
ВВП сократился на 6,1%, в то время как в Брабанте в
целом возрос на 18% [6, с. 12].

Отчасти трудности экономического развития
зоны БИРТ объясняются тем, что в целом эта зона
является „спальным районом”. В коммунах прожива-
ет все большее число лиц, работающих за пределами
их границ (в основном в Брюсселе). С 1981 по 1991 гг.
в целом в четырех рассматриваемых коммунах соот-
ношение экономически активного населения, занято-
го по месту работы, экономически активному населе-
нию, занятому по месту жительства, сократилось с
74,3 до 59,5% [6, с. 12]. Это неравновесие тем более
заметно на фоне показателей Валлонского региона в
целом, в котором указанное соотношение составляет
79,3% [6, с. 12]. Наиболее низкие показатели в ком-
муне Рибек (Rebecq), входящей в зону БИРТ, где на
100 работающих приходится только 28 работающих
по месту жительства.

Анализ социально-профессионального состава
населения в зоне БИРТ показывает, что очень высока
доля лиц, имеющих высокий профессиональный ста-
тус и работающих за пределами места проживания.
Это обстоятельство обеспечивает сохранение доволь-
но низкого уровня безработицы и довольно высокого
уровня доходов на душу населения, несмотря на зна-
чительное сокращение занятости в промышленности,
особенно в металлургической.

В Плане региональной реконверсии основное
внимание концентрируется на малых и средних пред-
приятиях с числом работников не более 50 человек.
Это связано с тем, что 99,7% общего числа предпри-
ятий зоны БИРТ составляют именно такие предприя-
тия. В исследовании предприятия зоны БИРТ разде-
лены на четыре группы: независимые предпринимате-
ли, микропредприятия с числом наемных работников
не более 1 – 4 человек; мелкие предприятия – 5 – 10
наемных работников; средние предприятия – 20 – 49
наемных работников.

Сравнение распределения предприятий зоны
БИРТ и Валлонского региона по размеру почти не
выявляет различий, но имеются различия в распреде-
лении малых и средних предприятий по секторам эко-
номики. Анализ доли различных категорий предприя-
тий по секторам экономики с точки зрения занятости
в зоне БИРТ и в Валлонском регионе показывает, что
предприятия с числом занятых менее 50 человек
играют важную роль в секторе предоставления услуг
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предприятиям и в сфере финансов в зоне БИРТ. В
секторе „другие услуги” также отмечается преиму-
щество малых и средних предприятий с числом заня-
тых менее 50 человек. 58% занятых в этом секторе
экономики сосредоточены на предприятиях с числом
занятых не более 50 человек против только 34% в Вал-
лонии [6, с. 13]. В секторе строительства в зоне БИРТ
очень высока доля независимых предпринимателей и
микропредприятий по сравнению с показателями Вал-
лонии.

В целом экономика зоны БИРТ характеризуется
значительным весом очень мелких предприятий в сфе-
ре предоставления частных услуг и в меньшей степе-
ни в секторах торговли, строительства, перевозок и
связи. Преобладание очень мелких предприятий в
сфере предоставления частных услуг является обна-
деживающим фактом, поскольку этот вид деятельно-
сти переживает бурный рост. Во-первых, это связано
с изменением менталитета населения, которое выра-
жается в увеличении спроса на дополнительные
услуги, такие как различные виды услуг по домаш-
нему хозяйству, проведению досуга, специальные то-
вары и услуги для пожилых людей и т. д. Во-вторыx,
происходят изменения в управлении крупных пред-
приятий, которые во все большей степени использу-
ют субподрядные работы МСП для предоставления
клиентам специализированных услуг в области ин-
форматики, маркетинга, консультаций по вопросам
приобретения недвижимости и т. д., что усиливает по-
зиции малого и среднего бизнеса.

Кроме того, не следует забывать о наличии в зоне
БИРТ значительного количества населения, соверша-
ющего челночные поездки на работу и в основном
принадлежащего к высшим социально-профессио-
нальным категориям, которое представляет собой по-
тенциальных покупателей как для рынка услуг, так и
для торговли.

В том, что касается изменения количества пред-
приятий различных категорий, можно констатировать,
что за период с 1985 по 1991 г. в зоне БИРТ по срав-
нению с Валлонским районом произошло быстрое
увеличение числа независимых предпринимателей и
микропредприятий. Соответственно с 16 и 20% – в
1985 г. против 33 и 45% – в 1990 г. Напротив, число
крупных предприятий росло медленнее, чем в Вал-
лонском регионе. Динамизм развития МСП отмечал-
ся в большинстве отраслей экономики, за исключе-
нием добывающей промышленности. Число незави-
симых предпринимателей и микропредприятий, дей-
ствующих в сфере предоставления финансовых
услуг и услуг предприятиям, почти утроилось за пе-
риод с 1985 по 1990 г. и только удвоилось в Валлонс-
ком регионе. Значительно возросло также число мик-
ропредприятий в сфере предоставления других услуг.

Наличие работающего далеко от места житель-

ства населения свидетельствует об определенной не-
способности местной экономики генерировать заня-
тость для имеющейся рабочей силы. В то же время
именно это население создает потенциальный рынок
для многих видов деятельности, таких как гостинич-
ное и ресторанное дело, торговля и предоставление
услуг отдельным лицам. Более того, с некоторых пор
отмечается определенное развитие указанных секто-
ров силами мелких предприятий с числом занятых
менее 50 человек. Необходимо также помнить о раз-
витии очень мелких предприятий в сфере предостав-
ления услуг предприятиям, что связано с делегирова-
нием крупными предприятиями некоторых видов про-
изводства или услуг, которые либо не хотят нести до-
полнительные расходы по инвестированию, либо не
обладают специфическими знаниями в этой области.

Помощь, предоставляемая в сфере профессио-
нальной подготовки и занятости. Премия при найме
распространяется на все предприятия, увеличивающие
число наемных работников на условиях контракта на
неопределенный срок с полной или частичной заня-
тостью. Эта премия составляет 40 тыс. бельгийских
франков за один квартал в течение не более года
после найма нового работника. Предприниматель
может получить не более четырех таких премий за
квартал.

Контракт на интеграцию состоит в том, что пред-
приятие обязуется нанять дополнительного работника
в возрасте 18 – 30 лет, получающего пособие по без-
работице или не имеющего работы в течение 10 меся-
цев, заключает с ним контракт найма на срок от 6 до
12 месяцев или на неопределенный срок с полной или
частичной занятостью. В этом случае премия состав-
ляет 200 – 300 тыс. бельгийских франков в год.

Премия за занятость выплачивается предприяти-
ям, получившим инвестиционную субсидию и число
занятых на которых не превышает 19 человек. Размер
этой помощи составляет 100 тыс. бельгийских фран-
ков за одно созданное рабочее место сроком на два
года.

Профессиональное обучение. Промышленное
предприятие, внедряющее новые технологии или но-
вые методы производства в рамках создания, расши-
рения или реконверсии их деятельности, может напра-
вить свой персонал на дополнительное обучение, свя-
занное с освоением новых технологий. В этом случае
власти Валлонского региона обеспечивают 50 – 80%
оплаты обучающихся работников и 50% стоимости
обучения. Кроме того, все МСП Валлонии могут орга-
низовать индивидуальное или коллективное обучение
своих работников в центрах профессиональной под-
готовки или на предприятиях. Субсидия составляет от
236 бельгийских франков в час для стажеров (при
40-часовой рабочей неделе) до 745 бельгийских фран-
ков в час для инструктора [5, с. 10].
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В случае освоения и внедрения новых видов тех-
нологии, власти Валлонии оказывают около 10 видов
помощи, выражающейся непосредственно в финан-
совом участии, составляющем от 50 до 100% суммы
расходов на проведение исследовательских работ.

Валлонская компания NМС, расположенная в
немецкоязычной части региона – один из мировых ли-
деров в производстве высококачественных изделий
из синтетических пеноматериалов. В этом регионе –
немецкоязычной части Валлонии, живет лишь пять
процентов ее населения, а до Германии всего несколько
километров. При этом NMC – международная компа-
ния, специализирующаяся на производстве и обработ-
ке синтетических пеноматериалов. У нее очень раз-
нообразное международное производство. Она про-
изводит всевозможные отделочные материалы из
пены. Отделочные материалы, в том числе для офор-
мления интерьеров, –  основное производство. Но есть
и очень мощное производство изолирующих матери-
алов, в том числе для холодных труб и для горячих
труб и систем кондиционирования. Выпускаются и
упаковочные материалы, например защищающие
кромки хрупких предметов для транспортировки. За-
щита кромок хрупких предметов – от столешниц до
лобовых стекол дорогих автомобилей – это еще один
конек компании [14].

Отделочные материалы NMC – это сверхлегкие и
при этом прочные карнизы, отделочные плиты и дру-
гие элементы декора, произведенные из пены. Совре-
менные технологии позволяют получать декоративные
элементы, идеально имитирующие любые материалы:
от гипса до дерева. Отличить пенную панель от дере-
вянной невозможно ни визуально, ни на ощупь; только
взяв материал в руку, можно понять, что фантастичес-
ки легкая деревяшка на самом деле сделана из застыв-
шей пены. В тестовой комнате показано, как карнизы и
декоративные панели NMC могут монтироваться друг
с другом, а также какие преимущества дает их нич-
тожный вес: предметы можно просто приклеивать друг
к другу, избегая использования шурупов и позволяя
скрыть любые неровности стен. Компания также про-
изводит специальные декоративные изоляционные эле-
менты, которыми можно отделывать здания снаружи,
что резко повышает их энергоэффективность.

Высокие технологии NMC имеют долгую тради-
цию. Компанию в 1950 году основал Герт Ноэль – его
именем названа улица, на которой находится штаб-
квартира NMC. До сих пор NMC является семейной
компанией, около 70% ее долей находится в руках
наследников Герта Ноэля. Еще 28% долей NMC при-
надлежит одному из крупнейших бельгийских ин-
весторов в области высоких технологий – компании
Ackermans & van Haaren. Финансовая поддержка со
стороны инвестора помогла значительно ускорить экс-
пансию на международный рынок. Рост компании

действительно впечатляет. В 2011 году оборот NMC
составил 183 млн евро, в ней работает более 1200 че-
ловек по всему миру. Десять лет назад было всего
100 миллионов оборота и лишь 500 сотрудников.
Основных причин роста – три. Во-первых, это гео-
графический рост: фирма активно инвестировала в
Польше и в России, это дало серьезное увеличение
мощностей. Во-вторых, приобрели компании в Шве-
ции и в Финляндии. В-третьих, вывели на рынок  мно-
го инновационных новых продуктов. Это и новые тер-
моизоляционные решения для окон, и новые отделоч-
ные материалы.

Например, в России NMC начала работать в
2004 году, и сейчас более 10% работников компании
приходится на Россию. „Мы пока достигли в России
всего лишь пяти процентов общего оборота компа-
нии, но российский рынок очень важен и продолжает
расти. Россия оправилась от кризиса, и мы счастли-
вы тем, как растет наш российский бизнес, – конста-
тирует г-н Бостен [14]. В России в основном прода-
ются отделочные материалы и материалы для оформ-
ления интерьеров – товары, которые необходимо про-
изводить как можно ближе к потребителю. Это отде-
лочные материалы из пены, и они очень легкие. Один
кубометр весит около 30 килограммов, и транспорти-
ровка оказывается очень дорогой по сравнению со
стоимостью товара. Кроме того, в случае импорта мы
должны были бы платить ввозные пошлины. Именно
поэтому мы должны производить товар в России.
Кроме того, мы наблюдаем серьезный рост спроса –
все больше граждан России хотят современно и кра-
сиво оформлять свои дома, они все больше готовы
покупать нашу продукцию. Сырье для производства
товара в России NMC закупает на российском рынке
– в Нижнекамске. Мы покупаем сырье в России, мы
продаем товар в России, и мы нанимаем российских
граждан – но тем не менее мы бельгийская компания.
Сердце нашей компании в Бельгии, и наши ноу-хау
находятся в Бельгии” [14].

Новые формы организационно-финансового со-
действия развитию предпринимательской деятельнос-
ти. Как правило, доступ МСП к кредитному и риско-
вому капиталу достаточно затруднен. Плохо функци-
онирует механизм, предусмотренный для преодоле-
ния этих трудностей, особенно Гарантийный фонд. В
результате предприниматели часто вынуждены исполь-
зовать свое семейное наследство и благосостояние
для получения финансирования. С другой стороны,
смешение функций собственника и управляющего
предприятием, кредитора, акционера, владельца недви-
жимости стерло часть характерных признаков, ко-
торые позволяют облагать налогами доходы пред-
приятий. Осуществление более квалифицированного
контроля требует дополнительных инвестиций со сто-
роны государственных властей.

В. И. Ляшенко
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Для изменения вышеперечисленных тенденций
бельгийские экономисты разработали план, состоящий
из 50 предложений по восьми направлениям, кото-
рый имеет целью облегчить налоговое бремя малых и
средних предприятий, упростить административные
процедуры при образовании предприятий, изменить
социальный статус независимых предпринимателей,
облегчить доступ к рисковому капиталу. Фундамен-
тальным считается разрешение малым и средним пред-
приятиям участвовать в процессе технологических
нововведений и обеспечение их средствами для про-
движения на внешние рынки с целью использования
экономического роста новых индустриальных стран.

Необходимо также сохранить специфический
статус малых и средних предприятий – экономичес-
ких агентов, которые осуществляют часто рисковые
инвестиции и берут на себя дополнительную ответ-
ственность. Важно облегчить создание новых МСП.
Необходимо изменить менталитет политических деяте-
лей и административных чиновников, которые должны
перестать считать государственную инициативу пред-
почтительней частной. Население также должно изме-
нить свой менталитет и приобрести вкус к инициативе
и риску. Эти изменения необходимы для оживления
бельгийской экономики.

К новым формам организационно-финансового
содействия развитию предпринимательской деятель-
ности в Бельгии относятся специальные меры поощ-
рения инвестиций, предоставление налоговых льгот
компаниям, расположенным в районах реконверсии,
финансовая поддержка экспортной деятельности
предприятий. К числу специальных мер поощрения
инвестиций относятся: 1) субсидирование выплат по
займам или выплаты наличными в зависимости от
того, как финансируются инвестиции; 2) освобожде-
ние от налогов доходов от недвижимости; 3) осво-
бождение от уплаты регистрационного налога на
новый акционерный капитал; 4) налоговые льготы, в
частности ускоренная амортизация; 5) субсидирова-
ние инвестиций в форме возврата части процентов по
займам, безвозвратной ссуды или сочетание того и
другого в зависимости от того, как финансируется
проект: путем займа, из собственных средств пред-
приятия или из этих двух возможных источников.

Для малых и средних предприятий, независимо
от места их нахождения, размер субсидий может со-
ставлять до 21% от всех инвестиций. Для других ком-
паний, если они перемещаются в районы, определен-
ные как районы развития (провинции Лимбург и Люк-
сембург, Антверпен, Западная Фландрия, Льеж, На-
мюр, Ино), субсидии могут составлять до 24% ин-
вестиций. Конкретно процент субсидий определяется
властями региона с учетом общего значения проекта
инвестиций и создания новых рабочих мест.

Одной из важных мер государственного стиму-

лирования инвестиций является предоставление бес-
процентных авансов на научные исследования и со-
здание прототипов изделий в размере 50% от общей
одобренной стоимости проекта (в исключительных
случаях – до 80%), а также субсидирование до 50%
исследовательского бюджета (в исключительных слу-
чаях – до 80%).

Компания, независимо от сферы деятельности и
правовой формы, может уменьшить свой облагаемый
налогом доход на определенную часть инвестирован-
ного ею капитала. Эта часть варьируется в зависи-
мости от уровня инфляции от 4 до 11%. Что касается
инвестиций в научно-конструкторские разработки,
проекты экономии энергии, то они не облагаются на-
логом в пределах от 4 до 14% общей суммы инвести-
ций.

Компании, расположенные в районах реконвер-
сии, совпадают с существующими зонами развития
(провинции Лимбург и Люксембург, часть провинций
Антверпен, Западная Фландрия, Льеж, Намюр, Ино).

Различают два вида реконверсионных компаний:
1) полностью принадлежащие частным лицам; и
2) частично принадлежащие государственным инвес-
тиционным компаниям.

Для создания частной реконверсионной компании
не требуется признания такого ее статуса, и характер
ее деятельности не оговаривается никакими условия-
ми. Обязательным условием является создание ком-
пании в районе реконверсии, в котором должна нахо-
диться ее зарегистрированная контора и основное про-
изводство. Преимуществом могут пользоваться ком-
пании, уплачивающие в Бельгии налог на корпорации
и расположенные в районах реконверсии. Реконвер-
сионным компаниям представляются следующие на-
логовые льготы:

1) Освобождение от пропорционального регис-
трационного налога на первоначальный капитал и при
увеличении капитала на период до 31 декабря десято-
го года после года создания компании.

2) Освобождение дивидендов от налога на при-
быль корпораций. Распределяемая прибыль освобож-
дается от такого налога на 10 лет при условии, что она
не превышает 8% расчетной основы. Расчетная осно-
ва включает: средства, направленные на инвестиции в
новую недвижимость, которые определяются отдель-
но для каждого года; компания должна нанять не
менее одного работника на каждые 5 млн б. фр. вло-
жений в новые основные фонды. Если это условие не
соблюдено, то основа подсчета для скидки по налогу
соответственно уменьшается.

Распределение получаемой таким образом допол-
нительной прибыли между акционерами и партнера-
ми не обязательно.

Компания, часть акционерного капитала которой
принадлежит государственной инвестиционной ком-
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пании, должна быть создана и действовать в районе
реконверсии с целью осуществления контракта рекон-
версии. Проект реконверсии определяется в рамках
этого контракта.

Контракт заключается между государственной
инвестиционной компанией, реконверсионной компа-
нией и ее частными акционерами. Проект должен пред-
усматривать капиталовложения (в размере не менее
80% оплаченного акционерного капитала) в новые
основные фонды, используемые для исследований и
разработок или для производства и сбыта: новых то-
варов, новых технологий, совершенствования про-
мышленной технологии (энерго- и ресурсосбереже-
ния, защиты окружающей среды), любых товаров и
технологий, дающих новые перспективы для районов
реконверсии или имеющие своим результатом созда-
ние новых рабочих мест.

Государственная инвестиционная компания
вкладывает не более 49% нового капитала. Компания
должна быть создана в районе реконверсии, где
должны находиться ее зарегистрированная контора и
основное производство. Частные акционеры обязаны
выкупать акции государственной компании в размере
1/10 ежегодно, начиная с четвертого года с момента
их выпуска в течение 10 лет. Частные акционеры при
этом получают следующие преимущества: 1) допол-
нительные финансовые возможности, поскольку
оплачивают первоначально лишь чуть более полови-
ны необходимого капитала; 2) выкуп привилегирован-
ных акций производится по их подписной стоимости;
3) стоимость таких привилегированных акций исклю-
чается из ежегодного дохода корпорации, подлежа-
щего налогообложению в размере до 10% их общей
стоимости.

В Бельгии установлен льготный режим налого-
обложения также для следующих видов компаний:
1) координационные центры; 2) инновационные ком-
пании; 3) компании, расположенные в районах рекон-
версии (развития); 4) распределительные центры;
5) предприятия в „зонах Т”.

Новым видам компаний – реконверсионным и
инновационным – представляются следующие виды
налоговых льгот: освобождение дивидендов от нало-
га на доходы корпораций на 10 лет: для реконверси-
онных компаний в размере 8%; инновационных – 13%;
вычет инвестиций из суммы облагаемого налогом
дохода в % от инвестиций на научные исследования:
для реконверсионных компаний – 10%, инновацион-
ных – 15% [1].

Координационным центром в Бельгии считается
действующая здесь бельгийская компания или филиал
иностранной компании, осуществляющий деятельность
непроизводственного характера в пользу крупной
иностранной компании. По сути это управленческие
центры ТНК. Для создания координационного центра в

Бельгии ТНК должна удовлетворять следующим тре-
бованиям: 1) материнская компания должна иметь ка-
питал и резервы не менее 1 млрд б. фр., а оборот –
свыше 10 млрд б. фр.; 2) общий капитал ТНК за пре-
делами страны местоположения материнской компании
должен составлять не менее 500 млн б. фр. или не ме-
нее 20% общего капитала и резервов группы; 3) на про-
тяжении двух лет до обращения за статусом координа-
ционного центра у ТНК должны быть постоянно дей-
ствующие филиалы не менее, чем в четырех странах;
4) на третьи страны должно приходиться не менее
5 млрд б. фр. или 20% всего оборота группы.

Координационные центры осуществляют следу-
ющие виды деятельности: поддержание отношений с
бельгийскими властями и международными органи-
зациями; централизация бухгалтерского учета, управ-
ления и обработки данных; централизация финансо-
вых операций и страхование риска при операциях с
валютой; реклама, сбор и предоставление информа-
ции; страхование и перестрахование; научные иссле-
дования; любая деятельность подготовительного или
вспомогательного характера в интересах группы в
целом. Через два года после начала работы центра в
нем должно работать по найму не менее 10 человек.
Для создания центра необходимо решение Правитель-
ства. На начало 1993 г. в Бельгии было создано 198 ко-
ординационных центров.

Координационным центрам на 10 лет предостав-
ляется особый налоговый статус, который может быть
продлен еще на 10 лет, если создано 10 дополнитель-
ных рабочих мест. В этот период центр платит налоги,
обычно установленные в размере 8% от суммы его
издержек, в которую не включаются суммы, выпла-
ченные в качестве заработной платы служащим, и
финансовые издержки. Однако при определении
основы для исчисления налога учитываются оклады
директоров центра, а также чрезвычайные и безвоз-
мездные переводы денег ему. Ставка налога на дохо-
ды от коммерческой деятельности для центров, имею-
щих статус бельгийских финансовых корпораций,
установлена в размере 39% (на 1993 г.).

Координационным центрам предоставляются сле-
дующие налоговые льготы:

1. Освобождение от уплаты регистрационного на-
лога на акционерный капитал, подоходного налога на
дивиденды, налога на платежи, производимые по ли-
цензиям, налога на доходы от депозитов в бельгийских
финансовых учреждениях, налога на недвижимость.

2. Снижение налоговых ставок, в частности по
доходам от акций. Обычная ставка такого налога со-
ставляет 25 / 75, по доходам центра она втрое меньше
(1 / 9), при условии, что средства были направлены
на приобретение или строительство новых основных
фондов в Бельгии. Обычно центр выплачивает по ди-
видендам от 6 до 9% от вложенных средств ежегодно.
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В виде исключения иностранцам, управляющим
Координационным центром, и лицам, занимающимся
научными разработками, не требуется получение у
бельгийских властей „разрешений на работу” и „про-
фессиональной карты” во время работы в центрах, а
центрам не требуется обращаться за разрешением на
выдачу этих документов к бельгийским властям (Ми-
нистерство средних классов, Министерство труда).
Этим лицам могут быть открыты в бельгийских бан-
ках нерезидентские счета в иностранной валюте.

Генеральный директор компании Charleroi Bruxelles
Sud Airport Жан-Жак Клоке рассказал российскому
журналу „Эксперт” [11], почему этим аэропортом брюс-
сельского региона пользуются жители не только Бель-
гии, но и четырех сопредельных стран, а также о том,
как можно успешно расти даже на стагнирующем рын-
ке: „Нам удалось завоевать новые группы клиентов,
которые раньше никогда не пользовались авиационным
транспортом. Сорок процентов пассажиров нашего
аэропорта раньше не летали самолетами. Как нам уда-
лось сделать это? Мы открыли новые прямые маршру-
ты, которые раньше никто не обслуживал”. Аэропорт
Шарлеруа – один из самых активных транспортных
узлов региона, обслуживающий 98 направлений в
25 странах. А ведь всего несколько лет назад на его
месте было голое поле. В 1991 году власти Бельгии
приняли решение построить рядом с Брюсселем два
дополнительных аэропорта – и при этом дать им чет-
кую специализацию грузового и пассажирского. По-
этому в Льеже был создан грузовой аэропорт, а в Шар-
леруа – пассажирский. В 2008 году строительство но-
вого терминала Шарлеруа завершилось, и аэропорт
открыли. Ныне оборот компании составляет 80 млн евро
в год, а прибыль после уплаты налогов – 12 млн евро.
На 72% аэропорт принадлежит региону Валлония,
оставшаяся часть находится во владении холдинга
частных компаний, главная из которых – итальянская
Save, владеющая также аэропортом Венеции и рядом
железнодорожных станций. Этот аэропорт был создан
для пассажиропотока в три миллиона пассажиров, но
их в 2012 г. – уже 6,5 миллиона (рис. 1).

В 2009 году аэропорт получил звание лучшего
европейского развивающегося аэропорта в категории
от 3 до 5 миллионов пассажиров в год, а в 2010-м –
то же звание, но уже в категории от 5 до 10 милли-
онов пассажиров в год. А в 2011г., по результатам
опроса, проведенного компанией Skytrax, –  занял
третье место в мире по удовлетворенности клиентов
среди всех аэропортов мира, обслуживающих лоу-
кост-авиакомпании. Ближайшая цель – достичь пока-
зателя 12 миллионов пассажиров в год и сделать это
благодаря новым направлениям. Например, есть за-
интересованность в направлениях на СНГ.

Еще при планировании аэропорта строители
рассчитали его сильные стороны. Аэропорт Charleroi

Bruxelles Sud находится в центре густонаселенной меж-
дународной агломерации. В радиусе часа езды от аэро-
порта проживает 5 млн человек, а в радиусе двух часов
– 15 млн человек. Для того чтобы облегчить путь до
аэропорта, открыли автобусное сообщение с Брюссе-
лем, Лиллем и Люксембургом – из аэропорта ходит
шаттл. Всего лишь за час можно добраться из аэропорта
до Германии, Нидерландов, Люксембурга или Франции.

Большинство рейсов из аэропорта выполняют
авиакомпании-дискаунтеры, и это накладывает опре-
деленные ограничения. Но это не значит, что идет борьба
за экономию на залах вылета, как раз наоборот: залы
вылета ни в чем не уступают залам других аэропор-
тов. Зато уделяется очень большое внимание свое-
временному вылету рейсов и тому, чтобы пассажиры
как можно быстрее проходили контроль и садились в
самолет. Идет работа на эффективность. Здесь пока
нет бизнес-залов с шампанским, но клиент и не хочет
приезжать в аэропорт за четыре часа до вылета, он
хочет приехать и сразу пройти на посадку. Эта воз-
можность ему гарантируется.

По данным Charleroi Bruxelles Sud Airport, аэро-
порт может похвастать тем, что 90% вылетов осуще-
ствляются вовремя, а срок прохождения всей проце-
дуры посадки – от регистрации на рейс до выхода на
посадку – занимает не более 15 минут. Удобство по-
летов через Шарлеруа оценили и пассажиры: в то время
как в целом по Европе объем пассажироперевозок
во время кризиса сокращался на 4 – 5% в год, в Шар-
леруа только в 2009 году пассажиропоток вырос на
33%, в 2010-м – еще на 32%, а в 2011-м – на 14% и
продолжил расти в 2012 году – еще на 10% относи-
тельно предыдущего года. Таким образом, начиная с
2008 года количество пассажиров, летающих через
Шарлеруа, выросло на 117% (рис. 2).

Самолеты, улетающие из Шарлеруа, заполнены
на 90 процентов. В других аэропортах – на 40 – 50
процентов. Это очень высокие показатели. Что преж-
де всего важно для пассажиров?  Например, им очень
важна возможность быстро добраться до аэропорта.
Поэтому в Шарлеруа – масса шаттлов. Поездка на
шаттле из аэропорта в Брюссель стоит 13 евро, а би-
лет в обе стороны – 22 евро.

Успешный рост компании за последние пять
лет должен продолжаться, уверены в руководстве
аэропорта. По оценкам экспертов, аэропорт Charleroi
Bruxelles Sud выбрал верную бизнес-модель, сосредо-
точившись на обслуживании лоукостеров и на пере-
возках из точки в точку, а не на развитии транзитного
хаба. „Мы фокусируемся на перевозке пассажиров из
региона Брюсселя в другие города. Мы – не транзит-
ный аэропорт, как, например, Франкфурт. Наша силь-
ная сторона – перевозка из точки в точку. Сорок пять
процентов билетов, продаваемых в Европе, – это биле-
ты лоукост-компаний. Перемещение из точки в точку –
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это бизнес, который большей частью перешел к диска-
унтерам” [11]. Рынок лоукост-компаний охватывает в
первую очередь короткие и средние дистанции – обыч-
но до пяти часов полета – и естественным образом на-
крывает почти всю Европу, а также Северную Африку
и Турцию. Между тем, важнейшим направлением для
продолжения роста для аэропорта остается СНГ.

Для развития рынка не надо пытаться отобрать у
других аэропортов их клиентов, нужно предлагать
новые направления по приемлемым ценам, которые
сами по себе создают новый рынок. Рынок создается
в тот момент, когда вы предлагаете направление поле-
та. Речь не идет о том, чтобы переманить чьих-то пас-
сажиров. Нет, вы открываете новое направление – и
находятся люди, желающие его изучить. Возьмите
Ирландию: кто хотел переплачивать за полеты в эту
страну десять-пятнадцать лет назад? Но когда билеты
стали продаваться по привлекательной цене, самоле-
ты оказались забиты до отказа.

В стратегических планах компании – рост пасса-
жирооборота до 10 – 12 млн пассажиров в год к 2020
– 2030 годам. Такой рост будет возможен как за счет
создания новых маршрутов, так и за счет расшире-
ния аэропорта. Уже сейчас рядом с аэропортом нахо-
дится научно-технический инвестиционный парк, и он
будет только расширяться. Таким образом, аэропорт
Шарлеруа и сам оказывается фактором поддержки
инвестиционной привлекательности региона, и по-
лучает выгоду от наличия международного хайтек-
центра в непосредственной близости.

Инновационными компаниями в Бельгии счита-
ются фирмы, участвующие в инновационном проек-
те. С целью содействия вложениям капитала в новые
отрасли производства таким компаниям предоставля-
ются налоговые льготы при соблюдении следующих
условий: 1) инновационная компания должна быть
признана таковой министром финансов (разрешение
на деятельность продлевается ежегодно при соблюде-
нии определенных условий); 2) деятельность иннова-
ционной компании должна быть направлена исключи-
тельно на производство и сбыт одного или более вы-
сокотехнологичных товаров; 3) инновационной ком-
пании запрещается иметь производственные филиалы
за границей; разрешается иметь лишь бюро по прода-
же и послепродажному обслуживанию.

В научном технопарке валлонского Университе-
та Лувен-ле-Нёв создаются оптимальные условия для
иностранных хайтек-компаний – от китайских  до аме-
риканских. Созданный в 1971 году технопарк Уни-
верситета Лувен-ла-Нёв одновременно самый старин-
ный, самый крупный и самый активный в Валлонии.
Своим возникновением он обязан Католическому уни-
верситету, а также созданию города, носящему то же
имя. Этот технопарк представляет собой плодотвор-
ную инновационную экосистему. Католический уни-

верситет Лувена (UCL) имеет пятивековой опыт науч-
ной деятельности. Именно здесь родилась теория Боль-
шого взрыва, предложенная в 1927 году Жоржем
Леметром, священником и сотрудником университе-
та. Один из его профессоров получил в 1974 году
Нобелевскую премию по медицине. Ныне самый круп-
ный университет Валлонии не только обучает студен-
тов и проводит научные исследования, но и приносит
пользу всему обществу, стимулируя инновационную
деятельность для решения основных социальных за-
дач. Благодаря всему этому, в частности передаче тех-
нологий, созданию спин-офф-компаний и инкубато-
ров, университет стал двигателем прогресса.

Находящийся в непосредственной близости от
города и университета технологический комплекс,
самый крупный в Валлонии, включает в себя 176 ком-
паний и насчитывает более 5200 высококвалифици-
рованных сотрудников, занятых в основном в облас-
ти здравоохранения, информатики и связи, инженер-
ных разработок и тонкой химической технологии. Там
действуют такие мировые лидеры, как Pfizer, IBA,
KPMG или Huawei, а благоприятная для международ-
ного сотрудничества обстановка привлекает крупней-
ших зарубежных инвесторов. Уханьская компания
WHIBI, самый крупный бизнес-инкубатор Китая, вы-
брала технопарк Лувен-ла-Нёв для создания в нем
Китайско-бельгийского технологического центра пло-
щадью более восьми гектаров с запланированным
объемом инвестиций свыше 200 миллионов евро. Этот
центр будет создан через три-четыре года.

Кроме того, технопарк Лувен-ла-Нёв – участник-
учредитель сети, состоящей из шести валлонских тех-
нопарков (SPoW). Технопарк отличается от бизнес-
парка тем, что является участником Хартии качества,
признанной Международной ассоциацией технопар-
ков (IASP). Находясь в сети SPoW, они пользуются
Хартией качества, гарантирующей, что деятельность
входящих в нее технопарков на 80 процентов должна
быть связана с научными исследованиями и иннова-
циями. Это еще один козырь: технопарки создают
условия, благоприятные для сотрудничества между
учеными (университет, научные центры, лаборатории)
и предприятиями. В сеть входит 600 фирм (из них при-
мерно 20% иностранные), персонал которых насчи-
тывает 13 тыс. человек. Впрочем, у каждого из тех-
нопарков Валлонии есть свои особенности и свои
сильные стороны. Так, в непосредственном соседстве
с быстрорастущим аэропортом Брюссель-Шарлеруа,
обслуживающим более 6 млн пассажиров в год, вы-
растают сразу два технопарка: Biopark Charleroi
Brussels South и Igretec. „Еще недавно в это невоз-
можно было поверить – я здесь вырос, и двадцать лет
назад здесь было пустое поле”, – говорит сотрудник
AWEX, который работает в Валлонии с иностранными
инвесторами. Еще в 1980-е, будучи студентом, он про-
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ходил практику в Советском Союзе. Сейчас он рас-
сказывает об уже произошедшем расширении техно-
парков и о планируемом развитии. На территории
Biopark уже работают Институт молекулярной биоло-
гии и медицины, Институт медицинской иммуноло-
гии, а также другие крупные научные центры и десят-
ки компаний. В рамках же проекта Igretec, чей еже-
годный оборот превышает 50 млн евро, на террито-
рии Валлонии работают представители более 60 горо-
дов и муниципалитетов, совместно разрабатывающие
технологические решения для городской инфраструк-
туры, энергоснабжения, защиты окружающей среды,
а также для управления недвижимостью.

В плане инфраструктуры здесь идеальные усло-
вия. С одной стороны технопарка аэропорт, с другой
– автобан. Разумеется, нет никаких проблем с высо-
коскоростным интернетом. Территория обоих техно-
парков, Igretec и Biopark, действительно вплотную при-
мыкает к аэропорту Шарлеруа – для сотрудников тех-
нопарка путь от офиса до самолета занимает не более
десяти минут. Впрочем, разумеется, наиболее силь-
ным козырем технопарков остаются предлагаемые
условия работы для компаний. „Biopark – единствен-
ный в Бельгии, где компании могут снять в аренду
сложнейшие лаборатории. Так что им не надо делать
значительные инвестиции в проведение тех или иных
исследований достаточно потратить небольшие день-
ги на аренду. Здесь можно временно снять все: скла-
ды, офисы, любые помещения. Это серьезно сокра-
щает финансовые риски компаний и высвобождает
деньги для их дальнейшего развития [15].

К началу 1993 г. в Бельгии насчитывалось около
100 инновационных компаний. Им предоставлялись
следующие налоговые льготы:

1. Освобождение части прибылей от налога на
корпорации на срок 10 лет на 13% инновационного
капитала, еще не выплаченного на начало текущего
финансового года. Льгота предоставляется по выбо-
ру компании сразу после ее создания или через год –
два. В течение первых трех лет компания вместо вы-
платы дивидендов может сохранить прибыль.

2. Сокращение облагаемой налогом прибыли
путем увеличения средств, направляемых на НИОКР
или на проекты по экономии энергии. Такие инвести-
ции получают дополнительное освобождение от на-
лога в размере 5%.

3. Освобождение от налогов на доход на капи-
тал финансовых организаций, участвующих в инно-
вационных компаниях при продаже акций таких ком-
паний при условии, что они владели такими акциями
не менее трех лет до продажи.

4. Освобождение от налогов частных инвесто-
ров – владельцев зарегистрированных компаний. Им
разрешается вычитать из своего чистого дохода, под-
лежащего налогообложению, 50% средств, исполь-
зованных для покупки таких акций в 1984 – 1993 гг.
Служащим таких компаний разрешается вычитать из
дохода полностью всю сумму, потраченную на их при-
обретение. Скидка предоставляется на 5 лет, причем в
каждом финансовом году в размере не более 20%.
Такие вычеты, однако, не должны превышать 20% всех
облагаемых налогом доходов.

Распределительные центры создаются для ока-
зания фирмам содействия в организации сбыта на
европейском рынке путем предоставления централи-
зованных услуг в товародвижении, прежде всего в
перевозке, хранении и доставке грузов. Создание
центра должно удовлетворять следующим условиям:
центр должен быть образован либо как бельгийская
компания (дочерняя фирма ТНК), либо как располо-
женный в Бельгии филиал иностранной компании;
центр может действовать от своего имени или в ка-
честве агента членов группы (ТНК); сфера деятель-
ности центра ограничивается Министерством финан-
сов.

Центр до его образования должен получить раз-
решение в Управлении по подоходному налогу Ми-
нистерства финансов на особый порядок подсчета
прибыли, подлежащей обложению. Суть его в том,
что налог исчисляется на основе „цена плюс издерж-
ки”, при этом облагаемая прибыль может быть уста-
новлена в размере 5% от издержек центра. В случае,

Рис. 1. Динамика пассажиропотока аэропорта Шарлеруа за 5 лет [11]
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если подсчитанная прибыль центра равна по меньшей
мере 5% его издержек, то нет опасности, что бель-
гийская налоговая администрация попытается увели-
чить такую прибыль. Разрешение на такой порядок
подсчета действует в течение 5 лет и может быть
продлено по просьбе компании. Распределительные
центры в Бельгии обладают льготным налоговым
режимом на товары, поступающие в центр.

Для получения льготного режима распределитель-
ный центр должен: 1) быть организован в форме бель-
гийской резидентной компании или в форме бельгий-
ского отделения иностранной компании; 2) ограничить
свою деятельность в пределах, обусловленных спе-
циальным циркуляром от 30 ноября 1994 г.; 3) осу-
ществлять свою деятельность только в интересах чле-
нов группы; 4) не принимать на себя какие-либо ком-
мерческие риски; 5) направить уведомление о своем
открытии в Центральную налоговую администрацию.

Предприятия в „зонах Т” создаются с целью
ликвидации структурной безработицы в районах, где
ее последствия были наиболее тяжелыми. В соответ-
ствии с Королевским указом № 118 от 23.12.1982 г.
были созданы так называемые „зоны Т” (до трех в
каждом из регионов Бельгии). К числу предприятий
в „зонах Т” относятся: 1) новые промышленные пред-
приятия или предприятия в сфере услуг, имеющие
статус бельгийской коммерческой компании; 2) пред-
приятия, деятельность которых направлена на разра-
ботку новых продуктов и технологий или же относит-
ся к одной из следующих сфер: обработка информа-
ции современными методами, разработка программ
для ЭВМ, микроэлектроника, включая световую,
использование ЭВМ в управлении, автоматизация,
связь и биоинженерия; 3) предприятия, правление ко-
торых расположено, как и производство, в „зоне (зо-
нах) Т” в течение 5 лет после публикации королевс-
кого указа о границах зоны.

Предприятие может также перебазироваться в
такую зону. Число работающих по найму на таком

предприятии в течение первых двух лет его деятель-
ности не должно быть менее 10 и более 200 человек.

К 1993 г. в „зонах Т” было создано 15 таких пред-
приятий и выданы разрешения на создание еще 11. С
1989 г. в „зонах Т” было разрешено иметь бюро по
продаже и обслуживанию за границей при условии
получения разрешения Министерства финансов. Пред-
приятиям в „зонах Т” предоставляются практически
такие же налоговые льготы, как и координационным
центрам.

К мерам стимулирования экспорта можно от-
нести проводимый в Бельгии ежегодно конкурс фирм
за более активную деятельность на внешних рынках.
Конкурс, организуемый Бельгийским отделом внеш-
ней торговли (БСВТ) (Belgian Foreign Trade Office)
рассчитан на привлечение всех бельгийских компа-
ний, экспортирующих товары, технические достиже-
ния или услуги бельгийского происхождения или про-
изводства. Он направлен на поддержку мер, прини-
маемых экспортирующими компаниями за границей.
Критериями отбора являются: 1) значительное увели-
чение экспорта; 2) существенное проникновение на
рынок или преодоление барьеров на труднодоступных
рынках; 3) экспорт новых видов продукции с после-
дующим продвижением технологии; 4) динамичное
приближение компании к экспортной деятельности. В
1993 г. было присуждено по 2 премии Оскара: фир-
мам, производящим потребительские товары; выпус-
кающим оборудование и предоставляющим услуги.

Организации, оказывающие содействие разви-
тию внешнеэкономической деятельности фирм.

МСП недостаточно представлены на внешних
рынках. Особенно это касается предприятий с чис-
лом занятых менее 20 человек или независимых пред-
принимателей. Несмотря на то, что довольно значи-
тельное количество МСП экспортирует свою продук-
цию, их общий деловой оборот, предназначенный для
экспорта, невелик. Это иллюстрирует следующий при-
мер. Из 100 предприятий, экспортирующих свою про-

Рис. 2. Динамика пассажиропотока аэропорта Шарлеруа за 5 лет [11]
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дукцию, 55 независимы в финансовом отношении; но
из 100 экспортированных франков только 13 франков
приходится на эти предприятия. В общем, чем больше
размер предприятия, тем выше вероятность, что оно
экспортирует свою продукцию. Интенсивность экс-
порта, т. е. доля делового оборота, полученного за гра-
ницей, также зависит от размера предприятия.

Следует признать, что обновление экономики
Бельгии с помощью МСП не может считаться закон-
ченным, если оно не включает экспортные операции.
Пока структура экспорта в Бельгии продолжает оста-
ваться традиционной и охватывает продукцию метал-
лургической, химической и пищевой отраслей про-
мышленности. Развитие малых и средних предприя-
тий в этих условиях в большей степени зависит от
развития внутреннего спроса, чем от внешнего. Та-
ким образом, частное и государственное потребление,
внутренние инвестиции являются ключевыми факто-
рами для развития всех малых и средних предприя-
тий Бельгии [3].

В федеральном государстве, каким является
Бельгия, региональные организации наделены боль-
шими полномочиями в вопросах внешней торговли.
В регионах такими организациями являются:

– в Бельгийском столичном регионе – Департа-
мент внешней торговли (Foreign Trade Department)
Министерства Брюссельского столичного региона;

– во Фландрии – Фламандский совет внешней
торговли (Flemish Foreign Trade Office – V.D.B.H.);

– в Валлонии при Министерстве Валлонского ре-
гиона – Департамент внешних сношений (External
Relations Department – DARE) и Валлонское экспорт-
ное агентство (Walloon Export Agency – AWEX).

Географическое расположение на пересечении
основных транспортных потоков Европы, либераль-
ное инвестиционное законодательство, а также широ-
кая поддержка инвесторов – вот лишь некоторые силь-
ные стороны Валлонии. В этом плане обращает на себя
внимание интервью журналу „Эксперт” министра-пре-
зидента Валлонии Р. Демотта: „Легко ли инвестору
зарегистрировать компанию в Валлонии? Местные
чиновники с большим вниманием прислушиваются к
пожеланиям предпринимателей, намеревающихся со-
здать предприятия в Валлонии. Группа AWEX всегда
поддерживает любое предприятие, только что открыв-
шееся в Валлонии, оказывая ему целый ряд услуг,
касающихся его экспортной концепции. Процедура
создания предприятий была очень сильно упрощена.
Теперь это можно сделать всего за три дня. В каких
именно сферах наиболее перспективно сотрудничество
с валлонскими компаниями? Валлонские компании
хотят участвовать в решении грандиозной задачи в
целях модернизации промышленности и диверсифи-
кации экономики постсоветских стран. В этом направ-
лении предприятия Валлонии успешно действуют на

рынке. Например, в пищевой промышленности семей-
ная пивоварня Lefevre пользуется все большей попу-
лярностью благодаря своему Брюссельскому белому
пиву. Компания IBА поставляет новейшее оборудова-
ние медицинским центрам, чтобы сделать лечение рака
более эффективным. Работающая в области кинопро-
ката компания DCinex недавно открыла свой филиал
в России для обслуживания российских кинотеатров.
Многие валлонские фирмы вложились в производ-
ственные предприятия. Это и производство стекла:
компания AGC построила в Клину один из мощней-
ших в мире заводов плоского стекла. И химическая
промышленность: крупный инвестор в России – группа
Solvay. Уже несколько лет она является партнером
российской компании „Сибур” и через совместное
предприятие Rusvinyl строит новый завод по произ-
водству ПВХ. Кроме того, компания Ргауоn, лидер в
производстве фосфата, – партнер российской компа-
нии „Фосагро”, мирового лидера в производстве фос-
фатных удобрений и в области передачи технологий
добычи редкоземельных элементов.

Как Валлония пережила европейский кризис
2008 – 2012 годов? Она не стала дожидаться, пока
кризис не станет мировым, и предприняла меры по
оживлению своей экономики. С 2000 года правитель-
ство Валлонии направляет усилия прежде всего на со-
здание новых профессий и рабочих мест. В 2005 году
этим усилиям был придан мощный импульс в том,
что касается средств и методов, в результате чего по-
явился „план Маршалла”. Продолжением его стал
„зеленый план Маршалла”, нацеленный на долгосроч-
ное развитие. Этот план, в осуществлении которого
должны участвовать все представители экономичес-
ких, университетских и государственных кругов,
предусматривает 162 мероприятия, на осуществление
которых в период с 2010-го по 2014 год выделено
около трех миллиардов евро. Эти немалые расходы
распределяются между шестью приоритетными на-
правлениями, соответствующими нашей ситуации и
требованиям времени: использование человеческого
капитала, развитие научных исследований, улучше-
ние среды для создания  новых профессий и рабочих
мест, достижение разумного соотношения занятость /
окружающая среда с целью поддержать рождение
„зеленой” промышленности, в частности в области ре-
монта зданий, а также соответствия между занятос-
тью и всеобщим благосостоянием, не забывая, конеч-
но, о расширении сетей предприятий, в частности о
полюсах конкурентоспособности. Этот план – глав-
ный козырь в политике реиндустриализации, которую
мы решили проводить в Валлонии.

Валлония – не самый богатый регион Бельгии.
Какие отрасли ее экономики наиболее успешны? Вал-
лония находится в процессе коренного перепрофили-
рования экономики. Долгое время она была одним из
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богатейших регионов Европы благодаря своей высо-
коразвитой промышленности. Когда развитие ее тя-
желой промышленности частично замедлилось, Вал-
лония разработала амбициозный план оживления эко-
номики – как уже упомянутый „план Маршалла” – и
кластерную политику, которая делает упор на полюсы
конкурентоспособности, в которых первенствуют вал-
лонские предприятия. В период с 2000-го по 2009 год
в Валлонии отмечался резкий рост занятости, было
создано 96 тыс. новых рабочих мест – рост на 8,8%.
За десятилетие с 2000-го по 2011 год объем ино-
странных инвестиций в Валлонии возрос до 8,3 мил-
лиарда долларов, позволив создать около 22 тыс. ра-
бочих мест. За период с 2004-го по 2010 год уровень
безработицы снизился на 0,6%, несмотря на кризис.
Наконец, значительно повысился уровень инвестиций
в НИОКР. С момента создания первых полюсов кон-
курентоспособности в 2006 году была оказа-
на помощь в размере 420 миллионов евро в осуще-
ствлении 217 проектов. Кроме того, расходы валлонс-
ких предприятий на НИОКР составляют 1,68% наше-
го ВВП, что значительно превышает средний показа-
тель по Европе (1,24%)” [8].

„Наша цель  давать клиенту надежность на уров-
не 99,9999 процента, или „шести девяток”, – это зна-
чит, что при нашем оборудовании сбой в энергопи-
тании возможен лишь в течение 0,0001 процента вре-
мени, когда оно используется” [10]. Компания СЕ+Т
была основана еще в 1934 году как спин-офф уни-
верситета города Льеж и сегодня является одним из
важнейших мировых производителей систем беспе-
ребойного питания, построенных на базе высокоэф-
фективных инверторов. На первый взгляд, принцип
действия систем СЕ+Т прост: сетевое напряжение
преобразуется в постоянное, поступающее на вну-
треннюю буферную емкость, а затем снова преобра-
зуется в стабильное переменное напряжение, которое
и питает оборудование клиента. Таким образом, по-
вышается эффективность работы всей системы бес-
перебойного питания, а также сглаживаются колеба-
ния напряжения в сети.

Между тем ноу-хау компании, которая работает
преимущественно с клиентами из области телеком-
муникаций (до 85% оборота компании приходится на
заказы телекоммуникационных компаний), заключа-
ется в производстве отказоустойчивых модульных
систем бесперебойного питания. „Наши системы от-
личаются тем, что в них может быть до 32 незаиси-
мых модулей. В любой момент вы можете вынуть из
работающей системы любой модуль и заменить его,
например, при необходимости сделать ремонт. Но сис-
тема продолжит работать в обычном режиме. Такого
не может предложить ни один производитель”, – с гор-
достью говорит г-н Грандфилс [10]. Такая особеность
систем бесперебойного питания обеспечивает их вы-

сочайшую надежность и ремонтопригодность, что в
первую очередь необходимо в трудных условиях на
удаленных станциях.

На весь рынок СНГ приходится до 14% оборота
компании, и 80% этого оборота приходится на рос-
сийский рынок. „Мы поставляем оборудование для
проектов трубопроводов „Транснефти” – ВСТО-1 и
ВСТО-2. Мы работаем с „Газпромом”, „Билайном”,
„Мегафоном”, МТС и Те1е2 – можно сказать, что
практически любой звонок в России по сотовой сети
обеспечивается нашим оборудованием” [10]. В отли-
чие от СЕ+Т компания Euro-Diesel делает ставку на
другую надежную технологию и на свое ноу-хау. Ком-
пания основана в 1989 году, ее оборот в 2011 году
составил 84 млн евро, работает в ней порядка 200 че-
ловек. Производит Euro-Diesel динамические источ-
ники бесперебойного питания, основанные на прин-
ципе накопления кинетической энергии. „Это уникаль-
ная технология, мы одни из немногочисленных про-
изводителей, ее применяющих”, – говорит менеджер
по маркетингу компании Марк ван ден Брук [10].

Мощность устройств по обеспечению беспере-
бойного питания, поставляемых Euro-Diesel, состав-
ляет от 200 до 3000 киловольт-ампер. В состав
устройства входит синхронная электрическая маши-
на и кинетический аккумулятор энергии, расположен-
ные на одной оси и соединенные с дизельным двига-
телем. Пока энергоснабжение предприятия идет нор-
мально, синхронная электрическая машина работает
в двигательном режиме и раскручивает аккумулятор.
При вращении аккумулятора, достигающем 3000 обо-
ротов в минуту, запасается гигантское количество
кинетической энергии. Если внешнее энергоснабже-
ние вдруг исчезает, то инерции вращения аккумуля-
тора хватит, чтобы некоторое время вращать вал син-
хронной машины, которая начинает работать в генера-
торном режиме и бесперебойно снабжать энергосис-
тему электричеством. За время работы аккумулятора
автоматически запускается дизельный двигатель, кото-
рый продолжает приводить в движение аккумулятор,
а следовательно, и синхронную машину, с помощью
которой вырабатывается электричество, до тех пор,
пока штатное энергоснабжение не восстановится.

Такая двухступенчатая система защиты энерго-
снабжения позволяет решать сразу несколько про-
блем. Это и экономия площади за счет высокой мощ-
ности генераторов, и низкие эксплуатационные из-
держки. „Фактически вы должны лишь время от вре-
мени проводить техосмотр движущихся элементов”,
– говорит г-н ван ден Брук. Именно поэтому многие
дата-центры, потребляющие много энергии, делают
выбор в пользу решений Euro-Diesel. В портфолио
компании – установка оборудования в дата-центрах,
потребляющих более 50 мегавольт-ампер. Установки
Euro-Diesel также гарантируют бесперебойное энер-
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госнабжение аэропортов Льежа, Бангкока, Дубая и
Мадрида, банков Citigroup и Deutsche Bank, а также
заводов по производству полупроводников компаний
Texas Instruments. „Вот смотрите, у нас на заводе стоит
такая установка, снятая из одного из автомобильных
туннелей Брюсселя – не потому, что она сломалась, а
потому, что ее поменяли на более современную. Она
проработала несколько десятков лет, поддерживая бес-
перебойное энергоснабжение вентиляционных систем
туннеля”, – говорит Марк ван ден Брук, и видно, что
он не против запустить ее заново прямо сейчас [10].

На федеральном уровне, хотя его роль значитель-
но снизилась, Совет внешней торговли Бельгии – БСВТ
(Belgian Foreign Trade Office – BFTO) остается важ-
нейшим органом по оказанию содействия бельгийс-
ким предпринимателям в их деятельности за границей.

Это государственная организация, созданная в
1948 г. Совет директоров включает представителей
национальных и региональных правительств и пред-
ставителей частного сектора. БСВТ занимается в
основном предоставлением информации, организаци-
ей мероприятий по оказанию содействия, координа-
ции и кооперации между национальными и региональ-
ными органами и частным сектором. В вопросах со-
действия БСВТ сосредоточился на инициативах на
национальном уровне, которые наиболее представле-
ны в зарубежных странах. Так он ежегодно органи-
зует и координирует деятельность бельгийских мис-
сий, посещающих другие страны.

Экспорт в Бельгии пользуется широкой поддер-
жкой государства в том числе через:

– Бельгийское бюро внешней торговли путем пре-
доставления информации, содействия в организации
выставок, обмена делегациями;

– „Кредитэкспорт” – полугосударственную орга-
низацию, предоставляющую экспортные кредиты;

– „Дюкруар” – полугосударственную организа-
цию, осуществляющую страхование коммерческих
рисков, в том числе по кредитам. (В связи с непога-
шением коммерческой задолженности России перед
бельгийскими фирмами услуги „Дюкруар” на нее вре-
менно не распространяются.)

Свои системы поддержки экспорта и содействия
деловым кругам имеют также и другие регионы Бель-
гии. Например, Валлония использует следующие ме-
ханизмы поощрения экспорта малого бизнеса [3].

Экспортный субсидии. Малые и средние пред-
приятия Валлонии могут пользоваться целой серией
субсидий в области развития их экспортной деятель-
ности. В районе действует сеть Секретариатов по
управлению экспортом, имеющих целью поддержать
МСП в области логистики и осуществления экс-
портных операций. Валлонское агентство по осу-
ществлению экспортных операций предоставляет еже-
годные субсидии каждому из десяти Секретариатов,

расположенных в десяти основных валлонских
городах.

Одним из видов помощи является предоставле-
ние скидки на оплату услуг специалиста по внешней
торговле. Любое малое и среднее предприятие с чис-
лом занятых менее 250 человек, имеющее своей це-
лью развитие экспорта товаров и услуг, может вос-
пользоваться услугами специалиста, который осу-
ществит аудит. Его услуги оплачиваются исходя из раз-
мера гонорара не более 20 тыс. бельгийских франков
в день по регрессивной шкале от 75 до 25% в зависи-
мости от длительности работы.

„Визитная карточка предприятия”. Целью этого
вида помощи является содействие в продвижении
продукции МСП на рынки других стран путем про-
фессиональной поддержки с помощью брошюр и ви-
деограмм. Любое валлонское предприятие может вос-
пользоваться этой мерой, состоящей в предоставле-
нии возвратных авансов сроком на пять лет на усло-
виях 8%-ных годовых.

Индивидуальное участие предприятий в ярмар-
ках также может быть субсидировано с помощью
Валлонского агентства по экспортным операциям,
финансовое участие которого достигает 50% оплаты
расходов по аренде экспозиционных стендов, предо-
ставляемых в форме субсидии. Возможно, что МСП
стремятся выйти на рынки стран, находящихся за пре-
делами ЕС. В этом случае фонд внешней торговли
может поддержать инициативы и действия МСП пу-
тем предоставления ссуд или финансовых гарантий.

Программа исследования рынка с помощью сту-
дентов, так называемая программа „Memorant”. Пред-
приятия, находящиеся в Валлонии, могут осушествить
исследование определенного рынка с помощью сту-
дентов, посылаемых на стажировку за границу и пред-
ставляющих свои исследования в конце обучения. В
случае, если план исследования одобрен Министер-
ством внешней торговли, выбранный студент может
находиться в течение двух месяцев за границей, изу-
чить на месте конкретную проблему в области экс-
порта и предоставить предприятию выводы этого ис-
следования.

Субсидии, предоставляемые на защиту окружа-
ющей среды и использование возобновляемых источ-
ников энергии.

Премия за использование возобновляемых ви-
дов энергии составляет 15% от уровня принятой про-
граммы инвестиций, касающейся использования энер-
гии солнца, воды, переработки промышленных и го-
родских отходов, биомассы, а также геотермических
источников. МСП Валлонии могут проводить иссле-
дования в области защиты окружающей среды и пе-
реработки различных видов отходов. В этом случае
власти Валлонии могут финансировать от 50 до 70%
программы исследований [3].

В. И. Ляшенко
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Цель премии за сохранение окружающей среды
– побудить предприятия соблюдать более строгие
нормы, чем предусмотрены властями региона, феде-
рального государства или ЕС в сфере окружающей
среды, способствовать проведению мероприятий по
очищению и оздоровлению загрязненных мест. Ин-
вестиционные программы могут иметь своим объек-
том: 1) загрязнение атмосферы; 2) борьбу с шумом;
3) повышенные технологические риски; 4) сброс ис-
пользованной воды; 5) мусор; 6) загрязнение почвы
и водных пространств. Уровень премии составляет
20% от уровня принятой инвестиционной программы
и может изменяться в зависимости от интенсивности
усилий, предпринимаемых для превышения минималь-
ных допустимых норм.
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Ляшенко В. І. Державне сприяння розвитку
підприємницької діяльності в Бельгії

Державна політика, направлена на сприяння роз-
витку підприємницької діяльності, останніми роками
перемістилася на регіональний рівень, тобто на рівень
трьох регіонів: Брюссельського, Валлонії та Фландрії.
Її головною метою є надання регіонам автономії по
із ширшого кола питань, включаючи зовнішньоеконо-
мічну діяльність.

Ключові слова: розвиток, підприємництво, суб-
сидії, малий бізнес.

Ляшенко В. И. Государственное содействие
развитию предпринимательской деятельности в
Бельгии

Государственная политика, направленная на ока-
зание содействия развитию предпринимательской
деятельности, в последние годы переместилась на ре-
гиональный уровень, то есть на уровень трех регио-
нов: Брюссельского, Валлонии и Фландрии. Ее глав-
ной целью является предоставление регионам автоно-
мии по все более широкому кругу вопросов, вклю-
чая внешнеэкономическую деятельность.

Ключевые слова: развитие, предпринимательство,
субсидии, малый бизнес.

Lyashenko B. I. State Assistance Development
of  Entrepreneurial Activity in Belgium

A public policy, directed on rendering an assistance
to development of entrepre-neurial activity, was the last
years moved to the regional level, that on the level of
three regions: Brussels, Vallonii and Flandrii. Its primary
objective is a grant the regions of autonomy on all more
wide circle of questions, including foreign economic
activity.

Key words: development, enterprise, subsidies, small
business.
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Жилищно-коммунальное хозяйство занимает зна-
чительную долю в народном хозяйстве Украины и
одновременно выполняет крайне важную функцию по
решению социальной задачи обеспечения нормальной
жизни населения страны. Данная отрасль уже в тече-
ние длительного времени находится в состоянии глу-
бокого кризиса и положение продолжает ухудшаться.

В работах украинских учёных [3 – 8] многократ-
но анализировалось состояние отрасли и выделялись
наиболее острые её проблемы:

–  низкий технический уровень действующих
предприятий ЖКХ;

–  высокая изношенность основных фондов, уве-
личение доли ветхих и аварийных сетей;

–  низкая эффективность, высокая ресурсо- и
энергоёмкость;

–  отсутствие эффективной тарифной политики,
низкая платёжная дисциплина потребителей.

Все вышеперечисленные проблемы тесно взаи-
мосвязаны, что приводит к необходимости их комп-
лексного рассмотрения и решения. В рамках иссле-
дований, которые носят комплексный характер, одно
из важнейших мест занимает проблема эффективной
тарифной политики. Процесс формирования тарифной
политики столкнулся с явным противоречием: пред-
приятиям ЖКХ не хватает финансовых средств для
качественного выполнения своих функций, а у насе-
ления и предприятий нет возможности „потянуть” оче-
редное повышение тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Возникает своеобразный замкнутый круг,
из которого не видно выхода. Сторонники роста тари-
фов отстаивают тезис о том, что при сложившейся
системе финансирования предприятия ЖКХ просто не
выживут. В ответ защитники социальных прав насе-
ления не менее убедительно доказывают, что рост та-
рифов на жилищно-коммунальные услуги не приве-
дёт к улучшению финансирования предприятий отрас-
ли, но зато значительно усилит социальную напряжён-
ность в стране. Кроме того, нельзя не учитывать, что
разница в себестоимости, например, на услуги по
водоснабжению, по регионам Украины составляет по
состоянию на 01.07.2013 г. 3,6 раза, а по тарифам –

3,2 раза. Но прежде, чем разрабатывать основы та-
рифной политики в сфере ЖКХ, необходимо прежде
всего уточнить экономическую сущность понятия
„услуга” и проанализировать характер услуг, которые
получают потребители от предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса.

Понятие „услуга” не является новым в экономи-
ческой науке. Сущность, характеристики и особен-
ности услуг изучались и изучаются экономистами и
юристами различных стран. Среди авторов работ, в
которых детально анализировалось понятие „услуга”
следует выделить таких учёных, как Герасимова В.
[13], Дробышев Г. [13], Котлер Ф. [1], Лифиц И. [11],
Мирзоян А. [9] и многие другие. Тем не менее, про-
блема формирования тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства с точки зрения экономи-
ческого анализа сущности услуг ЖКХ получила не-
достаточно внимания, несмотря на острую необходи-
мость в подобных исследованиях.

Следует сразу заметить, что законодатели Укра-
ины недостаточно внимания уделяют вопросам нор-
мализации и унификации разделения понятий „продук-
ция”, „товар”, „работа” и „услуга”, что приводит к зна-
чительным нарушениям в организации деятельности
тех или иных отраслей народного хозяйства Украины,
и, что более опасно, не дают возможности выбора
правильного вектора развития таких отраслей. Доста-
точно часто эти термины рассматриваются как сино-
нимы, особенно в тех случаях, когда потребитель в
процессе комплексного обслуживания получает одно-
временно несколько видов потребительских благ, ко-
торые по традиции называют каким-либо одним тер-
мином: реализация товара, выполнение работ, оказа-
ние услуг. Данная проблема в значительной степени
касается и предприятий жилищно-коммунального
комплекса Украины.

В своей монографии бывшая заместитель ми-
нистра по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства Украины (2007 – 2010 гг.) И. В. Запатрина отме-
чает, что „достаточно свободное определение норма-
тивов потребления жилищно-коммунальных услуг,
исходящее из желания покрыть все разумные и не

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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всегда разумные расходы субъектов хозяйствования
в этой сфере (так, например, потребление воды по
регионам колеблется от 63 л на человека в сутки по
Ивано-Франковской области до 249 л на человека в
сутки по г. Киеву при среднеукраинском показателе
129 л в сутки на человека), привели к тому, что се-
годня практически повсеместно потребители не забо-
тятся о том, сколько они используют тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды” [3, c. 33]. При этом
следует отметить, что начисление оплаты за услуги
водоснабжения и водоотведения по так называемым
„нормам потребления” в принципе противоречит эко-
номическому смыслу данного вида услуг – ведь ко-
личество поданной воды совершенно не отражает
реальное качество услуг  населению и предприятиям
по водоснабжению и водоотведению. Подобный под-
ход может логично приводить к следующим парадок-
сальным явлениям:

–  поставщики воды не заинтересованы в вос-
становлении сетей и сокращении потерь воды – го-
раздо проще добиться увеличения норм потребления,
чем тратить дополнительные средства на текущие и
капитальные ремонты;

–  в случае отсутствия индивидуальных квартир-
ных счётчиков, потребители воды никак не заинтере-
сованы в экономии воды, так как оплата за услуги
осуществляется по усреднённым нормативам;

–  в случае возникновения финансовых затруд-
нений, предприятия водоснабжения и водоотведения
могут применить различные методы по искусствен-
ному повышению расхода (или потерь) воды в сетях.

Возникла парадоксальная ситуация, когда ни по-
ставщики, ни потребители не заинтересованы в эко-
номии воды, которая с каждым годом становится всё
более дефицитным и ценным ресурсом. Даже если
счётчики воды будут установлены в каждой кварти-
ре, финансовые поступления предприятиям водоснаб-
жения и водоотведения от потребителей сократятся,
и, соответственно, ухудшится финансовое состояние
самих поставщиков услуг. И это при том, что уже сей-
час большинство предприятий ЖКХ работают нерен-
табельно. Поэтому кризисная ситуация будет только
усугубляться: 1) из-за сокращения финансовых по-
ступлений поставщики воды будут вынуждены или
повышать тарифы, или ухудшать качество водоснаб-
жения; 2) потребители, установившие счётчики, не
получат существенной экономии либо из-за роста та-
рифов, либо из-за ухудшения качества водоснабже-
ния. Правда, остаётся ещё один вариант, который так-
же можно считать тупиковым: погашать все убытки
предприятий водоснабжения и водоотведения за счёт
дотаций и доплат из местного или государственного
бюджета.

В данной статье ставится цель – на основе уточ-
нённого определения понятия „услуга” обосновать
особенности формирования тарифной политики на
жилищно-коммунальные услуги.

Для достижения поставленной цели в статье ре-
шаются следующие задачи:

– анализ правового содержания понятия „услу-
га” и внесение предложений по совершенствованию
данного понятия;

– анализ экономического содержания понятия
„услуга” и внесение предложений по дополнению, со-
вершенствованию и уточнению классификации услуг;

– разработка предложений по совершенствова-
нию договорной работы по оказанию услуг;

– обоснование предложений по совершенство-
ванию системы ценообразования на услуги, которые
предоставляются потребителям в сфере ЖКХ.

Анализ законодательной базы Украины даёт воз-
можность сделать вывод о наличии значительных про-
тиворечий и „тёмных пятен” в определении понятий
„продукция”, „работа”, „услуга”.

Так, Гражданский кодекс Украины в п.1 ст. 901
даёт одно из наиболее однозначных определений по-
нятия „услуга”: „По договору об оказании услуг одна
сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой
стороны (заказчика) оказать услугу, которая потреб-
ляется в процессе совершения определённого действия
или осуществления определённой деятельности, а за-
казчик обязуется оплатить исполнителю указанную
услугу, если иное не установлено договором” [17].
Таким образом, законодатель чётко определил основ-
ные отличительные признаки услуги:

1) услуга потребляется в процессе совершения
определённого действия, т. е. моменты производства
и потребления услуги совпадают;

2) услуга предоставляется по заданию (заказу)
заказчика для удовлетворения его потребностей.

В то же время понятия „товар” и „работа” в ГКУ
практически перемешиваются. Так, в соответствии со
ст. 655 в процессе купли-продажи „продавец переда-
ёт или обязуется передать имущество (товар) в соб-
ственность другой стороне”. А п.1 ст. 656 указывает,
что „предметом договора купли-продажи может быть
товар, который имеется у продавца на момент заклю-
чения договора или будет создан … продавцом в бу-
дущем”. Таким образом для товара в ГКУ можно вы-
делить следующие отличительные черты:

1) продавец передаёт товар покупателю для по-
требления этого товара покупателем;

2) заказ на товар может быть сделан покупате-
лем как до, так и после производства этого товара
продавцом.

В ст. 712 ГКУ, законодатель при определении
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понятия „поставка” практически дублирует определе-
ние договора купли-продажи, но при этом указывает,
что сторонами договора поставки являются лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность.
Другими словами, „поставка” рассматривается в ГКУ
как частный случай договора купли-продажи, что
связано с субъектным составом договора поставки.

Понятие „работа” в ГКУ отсутствует, но зато вво-
дится понятие договора подряда. В соответствии с п.1
ст. 837: „По договору подряда одна сторона (подряд-
чик) обязуется на свой риск выполнить определённую
работу по заданию другой стороны (заказчика) …” ; и
п.2 с. 837 „Договор подряда может заключаться на
изготовление, обработку, … вещи или на выполнение
другой работы с передачей её результата заказчику”.
То есть при определении понятия „работа” законода-
тель указывает следующие её основные черты:

1) передача результата работы заказчику;
2) подрядчик выполняет работу на „свой риск” (что,

фактически, является одним из признаков лица, которое
осуществляет предпринимательскую деятельность);

3) договор подряда может включать в себя лю-
бую работу, в том числе и по изготовлению продук-
ции (или товара);

4) заказ на выполнение работы предшествует её
выполнению.

Отличительные особенности рассмотренных
выше понятий представлены в табл. 1.

Соответственно, в Хозяйственном кодексе
Украины рассматривается правовое регулирование
договора поставки, что в принципе соответствует ба-
зовым положениям Гражданского кодекса Украины.
Но при этом в ХКУ также практически дублируются
такие понятия как договор „контрактации сельскохо-
зяйственной продукции”, „договор энергоснабжения”
и др. Таким образом, понятие услуги в Хозяйствен-
ном кодексе Украины не рассматривается.

В Законе Украины „О защите прав потребите-
лей” [2], который регламентирует взаимоотношения
поставщиков с потребителями, которые не являются
субъектами хозяйственной или предпринимательской
деятельности, также заложены противоречия в опре-
делении понятий: товар, продукция, работа и услуга.

Так, в соответствии с п.19 ст.1 данного закона в
качестве родового выделяется понятие „продукция”,
которая определяется как „какое угодно изделие (то-
вар), работа или услуга, которые производятся, вы-
полняются или предоставляются для удовлетворения
общественных потребностей”. Таким образом Закон
производит разделение понятий, которое представле-
но на рис. 1. При этом понятия „изделие” и „товар” в
законе трактуются как синонимы.

Таблица 1
Отличительные особенности видов продукции в ГКУ

 
ПРОДУКЦИЯ 

Изделие (товар) Работа Услуга 

Рис. 1. Разделение понятий продукция, товар, работа и услуга

Субъекты договора Вид 
продукции 

Вид 
договора Продавец Покупатель 

Время заказа Время 
потребления 

Товар Купли-
продажи 

Не указан 
(любой) 

Не указан 
(любой) 

Любое После 
производства 

Товар Поставки СПД СПД Любое После 
производства 

Работа Подряда СПД Не указан 
(любой) 

Предшествует 
производству 

После 
производства 

Услуга Услуги Не указан 
(любой) 

Не указан 
(любой) 

Предшествует 
производству 

Производство 
и потребление 
совпадают во 
времени 

 



157
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

В. В. Шевченко, М. В. Свистунова

Понятие „товар” (или „изделие”) данным Законом
вообще не вводится.

Понятие „работа” в п. 21 ст.1 определяется как
„деятельность исполнителя, результатом которой
является производство товара или изменение его
свойств по индивидуальному заказу потребителя для
удовлетворения его личных потребностей” [2].

Понятие „услуга” определяется п. 17 ст.1 Закона
как „деятельность исполнителя по оказанию (переда-
че) потребителю конкретного, определённого догово-
ром материального или нематериального блага, кото-
рая осуществляется по индивидуальному заказу по-
требителя для удовлетворения его личных потребнос-
тей”.

Таким образом, анализ положений Закона Укра-
ины „О защите прав потребителей” позволяет выявить
следующие недостатки и противоречия:

– если по отношению к родовому понятию „про-
дукция” указывается, что она служит для удовлетво-
рения общественных потребностей, то почему тогда
„работа” и „услуга”, как видовые понятия рассматри-
ваются как способ удовлетворения только личных
потребностей. Это можно было бы объяснить основ-
ными задачами ЗУ „О защите прав потребителей”, но
тогда и по отношению к продукции следовало бы ука-
зать её использование только в личных целях;

– неясно, почему в определении понятий „рабо-
та” и „услуга” законодатель на первое место поставил
понятие „деятельность” – ведь при производстве то-
варов продавец (поставщик) также осуществляет про-
изводственно-хозяйственную деятельность;

– понятие „работа” законодатель рассматривает
как „деятельность по производству товара”, а понятие
„услуга” как „деятельность … по оказанию (передаче)
потребителю конкретного … материального или не-
материального блага” – данные определения в прин-
ципе перемешивают рассматриваемые выше понятия,
и это не даёт возможности осуществить их чёткое пра-
вовое разделение;

– при определении понятий „работа” и „услуга”
законодатель для чего-то использует в определении
требование „индивидуального заказа потребителя”, тем
самым устраняясь от такого явления как „типовые ра-
боты или услуги”.

Наличие выявленных ранее недостатков приво-
дит к тому, что на практике отсутствуют реальные кри-
терии, по которым можно было бы определить, на-
сколько выполненная услуга отвечает установленным
требованиям (стандартам), и в какой степени она со-
ответствует удовлетворению потребностей потребите-
лей.

Законодатель в п. 15 ст.1 Закона даёт определе-
ние „недостатка” (продукции) – это „какое-либо не-

соответствие продукции требованиям нормативно-пра-
вовых актов и нормативных документов, условиям
договоров или требованиям, которые предъявляются
к ней …”. При этом возникают серьёзные проблемы,
связанные с согласованием требований соответству-
ющих нормативно-правовых актов, нормативных до-
кументов, условий договоров и требований потреби-
телей. Чаще всего основные нормативно-правовые
акты разрабатываются отраслевыми министерствами
и ведомствами, которые защищают прежде всего свои
внутренние монопольные интересы и никак не заинте-
ресованы в максимальном удовлетворении потреб-
ностей потребителей. Так, например, в Украине соот-
ветствующими постановлениями Кабинета министров
были утверждены формы типовых договоров, кото-
рые используются в сфере жилищно-коммунального
хозяйства [14 – 16]. Анализ основных таких догово-
ров показывает, что практически в каждом из них за-
ложено положение, в соответствии с которым постав-
щик услуг несёт ответственность перед потребителем
за количество, качество и непрерывность предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг. Однако, более
детальный анализ позволяет утверждать, что данное
положение носит декларативный характер, что связа-
но со следующими причинами:

1. Выполнение требования непрерывности край-
не сложно проверить из-за отсутствия у потребителя
необходимых средств технического контроля непре-
рывности. Теоретически, подобные данные могут быть
у поставщика услуг, но он не заинтересован в пре-
доставлении этой информации потребителю. Кроме
этого непрерывность предоставления услуги может на-
рушаться по тем или иным причинам. Перечень таких
причин в типовых договорах не указывается, хотя в
отдельных типовых договорах делается отсылка либо
на дополнительные протоколы согласования, либо на
решения местных органов власти.

2. Выполнение требования по качеству предо-
ставляемых услуг также сложно проверить и прокон-
тролировать по тем же причинам, которые были ука-
заны в предыдущем пункте.

3. Контроль у потребителя осуществляется толь-
ко за количеством предоставляемых услуг (счётчики
различного вида: на электроэнергию, воду и др.), что
приводит на практике к использованию тарифов
за количественные показатели потреблённых услуг.
Каким образом может быть пересмотрен размер
оплаты за предоставление коммунальных услуг, если
оплата осуществляется за фактически потреблённый
ресурс (воду, электроэнергию и т. д.). Это, в свою
очередь, приводит к следующим негативным послед-
ствиям:

– потребитель никак не компенсирует поставщи-
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ку услуг затраты на поддержание системы поставки
услуг в непрерывном рабочем состоянии (более того,
действующими правилами предусматривается весь-
ма спорное право потребителя услуг временно отка-
зываться от них по собственному желанию);

– поставщик не заинтересован в повышении ка-
чества поставляемых услуг (или соблюдении требо-
ваний по качеству), так как снижение качества явля-
ется одним из способов получения дополнительной
экономии затрат при сохранении тарифов на жилищно-
коммунальные услуги неизменными;

– оплата услуг по единым нормам не стимули-
рует потребителей и поставщиков в снижении ресурсо-
и энергоёмкости; более того, такие программы прямо
наносят ущерб предприятиям-поставщикам жилищно-
коммунальных услуг, так как любая экономия со сто-
роны потребителя автоматически оборачивается для
них уменьшением объёмов финансирования.

Для разрешения данной проблемы целесообраз-
но вернуться к первоисточникам – авторам, которые
заложили основы исследований процесса удовлетво-
рения потребностей потребителей в рыночных усло-
виях.

Так, в своей классической работе Ф. Котлер [1]
выделяет следующие понятия маркетинга: нужды, по-
требности, запросы, товар и др. [1, с. 47]. При этом
нужда определяется как „… чувство ощущаемой че-
ловеком нехватки чего-либо”, потребность – как „…
нужда, принявшая специфическую форму в соответ-
ствии с культурным уровнем и личностью индивида”
[1, с. 47], запрос – как „… потребность, подкреплён-
ная покупательной способностью” [1, с. 48], а товар
– это „всё, что может удовлетворить потребность или
нужду и предлагается рынку с целью привлечения
внимания, приобретения, использования или потреб-
ления” [1, с. 49]. Таким образом, Ф. Котлер не разде-
ляет в общетеоретическом смысле различные виды
продукции и товаров (на производственные, непро-
изводственные, материальные, нематериальные и т. д.)
и не разделяет товары на отдельные группы: товары,
работы и услуги. Тем не менее, в определении по-
требности Ф. Котлер признаёт, что нужда может при-
нимать „специфическую форму”, что позволяет рас-
сматривать потребность как видовое понятие по отно-
шению к понятию „нужда”.

Следует также заметить, что в своих работах
А. А. Телестакова (А. А. Мирзоян) [9] совершенно
справедливо указывает на тот факт, что в процессе
приобретения услуги потребитель одновременно по-
лучает два вида потребительских благ: непосредствен-
ную пользу от услуги и возможность получения этой
услуги по своему желанию в любой (или определён-
ный) момент времени. Исходя из данного подхода,

автор статьи предлагает при классификации продук-
ции в качестве базовых использовать два критерия
(признака):

1. Как соотносятся во времени процессы произ-
водства и потребления продукции:

– производство предшествует потреблению;
– производство и потребление совпадают во вре-

мени.
2. Степень готовности продукта (товара, продук-

ции), на которые потребитель осуществляет заказ:
– заказ на уже готовую (произведенную) про-

дукцию;
– заказ на продукцию, которая ещё не произве-

дена, но может быть и будет произведена в будущем.
Использование комбинаций перечисленных выше

признаков позволяет получить 4 группы продукции
(и их формальных определений):

1. Товар – производство предшествует потреб-
лению, заказ осуществляется на продукцию, которая
уже произведена (производство – заказ – потребле-
ние). Данная категория достаточно полно определена
в законодательстве и поэтому не требует дополнитель-
ных пояснений. Можно лишь добавить, что если то-
вар приобретается не с целью личного потребления, а
с целью производственно-хозяйственного использо-
вания, то тогда можно говорить не о сделке купли-
продажи, а о договоре поставки.

2. Работа – производство предшествует потреб-
лению, но заказ осуществляется на продукцию, кото-
рая ещё не произведена (заказ – производство – по-
требление). Данное определение традиционно приме-
няется для характеристики договора подряда. Но сле-
дует заметить, что договор поставки на продукцию,
которая будет произведена в будущем периоде, также
подпадает под категорию „работа”. При этом помимо
требований к количеству и качеству товара (экономи-
ческого блага) сразу появляется ряд дополнительных
требований, которые должны в обязательном порядке
учитываться при заключении договоров на выполне-
ние работ (в основном, это перечень обязанностей и
дополнительная ответственность производителя):

– в обязательном порядке должны оговаривать-
ся сроки выполнения работы (либо этапы её выполне-
ния);

– так как товар ещё только предстоит произвес-
ти, то должны быть рассмотрены дополнительно воз-
можные варианты изменения цены;

– при необходимости, лицо, выполняющее рабо-
ты, может использовать особую систему скидок и
надбавок к цене с целью оптимизации своей работы,
которые для обычных, уже произведенных товаров не
применяются (надбавки за срочность, скидки на ра-
боты, выполняемые в определённое время года и т. д.).

В. В. Шевченко, М. В. Свистунова
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3. Услуга первого рода – моменты производства
и потребления совпадают, заказ на услугу потреби-
тель осуществляет предварительно.

4. Услуга второго рода – моменты производства
и потребления совпадают, заказ на услугу потреби-
тель осуществляет в тот момент, когда в этой услуге
возникает потребность.

Перечень различий услуг первого и второго рода
представлен в табл. 2.

Анализ различий между услугами первого и вто-
рого рода позволяет сформулировать ряд принципов
тарифной политики в сфере жилищно-коммунальных
услуг:

1. Большинство услуг ЖКХ можно отнести к
услугам первого рода.

2. Для услуг первого рода тарифная политика
должна предусматривать двухставочный тариф, у
которого оплата за регулярное обслуживание и за
фактический расход ресурсов должны взиматься от-
дельно.

3. Одноставочный тариф можно использовать
только для услуг второго рода.

4. Нарушение порядка предоставления услуг
первого рода может быть  основанием для уменьше-
ния или полного отказа от платежа по первому тари-
фу (платы за регулярное обслуживание).

5. Поставщики услуг могут дополнять суще-
ствующие тарифы системой различных льгот, надба-
вок и скидок с целью стимулирования потребителей к

переходу на более оптимальный режим потребления
услуг.

Таким образом, развитие тарифной политики в
сфере ЖКХ требует осуществления следующих ме-
роприятий:

– необходимо внести соответствующие измене-
ния в действующее законодательство с целью фор-
мального разделения таких понятий, как товар, рабо-
та и услуга;

– необходимо провести разделение услуг на
услуги первого и второго рода с целью детализации
тарифной политики по отношению к этим услугам в
будущем;

– следует внести соответствующие изменения в
типовые договора по оказанию населению услуг ЖКХ
с целью уточнения и конкретизации обязанностей и ответ-
ственности как потребителей, так и поставщиков услуг.

Дальнейшие исследования в данном направле-
нии имеют следующие перспективные направления:

– необходимо проведение дополнительных иссле-
дований по экономическому обоснованию величины
тарифа за обслуживание клиентов при предоставле-
нии различных видов услуг первого рода;

– целесообразно проведение исследований по
оптимизации размеров и структуры организаций, пре-
доставляющих услуги ЖКХ;

– разработка действенных предложений по сти-
мулированию как поставщиков, так и потребителей к
проведению политики ресурсо- и энергосбережения.

Таблица 2
Перечень различий услуг первого и второго рода

В. В. Шевченко, М. В. Свистунова

Основные признаки Услуги первого рода Услуги второго рода 
Основные видовые 
различия. 

Заказ на услугу произ-
водится предварительно. 

Заказ на услугу произ-
водится в момент во-
зникновения потреб-
ности у потребителя. 

Пример услуг. - подача воды населению; 
- электроснабжение; 
- образовательные услуги. 

- услуги общественного 
транспорта; 
- медицинские услуги. 

Возможность сво-
бодного доступа к 
услуге. 

Доступ к услуге потре-
битель получает в любое 
время; обеспечение досту-
па – обязанность постав-
щика. 

Доступ к услуге носит 
характер „присоедине-
ния” к деятельности 
поставщика услуг. 

Степень индивидуа-
лизации услуг. 

Чаще всего носит индии-
видуальный характер. 

Чаще всего носит груп-
повой характер. 

Обязательства пос-
тавщика услуг по от-
ношению к потреби-
телю. 

Поставщик выполняет 
свои обязательства перед 
потребителем в полном 
объёме, в соответствии с 
договором. 

Поставщик выполняет 
свои обязательства пе-
ред потребителем в 
зависимости от своих 
возможностей. 
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Шевченко В. В., Свістунова М. В. Особли-
вості формування тарифної політики на житло-
во-комунальні послуги

В статті розглянуто особливості формування та-
рифної політики на житлово-комунальні послуги. Було
проведено аналіз поняття „послуга” та внесено про-
позиції по уточненню класифікації послуг. Внесено про-
позиції із удосконалення договірної роботи та тариф-
ної політики на житлово-комунальні послуги.

Ключові слова: послуга, житлово-комунальний
комплекс, тарифна політика.

Шевченко В. В., Свистунова М. В. Особен-
ности формирования тарифной политики на жи-
лищно-коммунальные услуги

В статье рассмотрены особенности формирова-
ния тарифной политики на жилищно-коммунальные
услуги. Был проведен анализ понятия „услуга” и
внесены предложения по уточнению классификации
услуг. Внесены предложения по совершенствованию
договорной работы по оказанию услуг и предложе-
ния по совершенствованию тарифной политики на
жилищно-коммунальные услуги.

Ключевые слова: услуга, жилищно-коммуналь-
ный комплекс, тарифная политика.

Shevchenko V. V., Svistunova M. V. Features of
Formation of Tariff Policy on Housing and
Communal Services

The article describes the features of formation of
tariff policy on housing and utilities. In a review of the
concept of „service” and made proposals to clarify the
classification of services. Made suggestions for
improvement contract work to provide services and
suggestions for improvements tariff policy on housing
and utilities.

Key words: service, housing complex, the tariff
policy.
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Постановка проблеми. Пріоритетним на-
прямком грошово-кредитної політики держави
повинна бути підтримка малого та середнього
підприємництва. Зарубіжний досвід свідчить про те,
що наявність розвинутої структури малих та середніх
підприємств є основою для стабільного розвитку
економіки сучасної держави. Взаємозв'язок держави
і малого бізнесу здійснюється на взаємовигідній основі
та має довгостроковий характер. При цьому роль
держави полягає у забезпеченні високого рівня кон-
курентоспроможності національної економіки,
проведенні прозорої, стабільної, ефективної податкової
та регуляторної політики, створенні рівних сприятливих
умов для розвитку різних форм бізнесу, включаючи
малий, а також всебічній підтримці підприємництва та
приватної ініціативи.

В умовах ринкових відносин грошово-кредитна
політика є одним з основних важелів впливу держави
на економічні процеси. У сучасному ринковому гос-
подарстві держава є основним кумулятивним центром,
що регулює формування ринкового середовища й за-
безпечує стабільність економічного зростання. Ефек-
тивність грошово-кредитного регулювання залежить
від стратегії монетарної політики, що визначається
впливом на всі сфери господарського життя суспіль-
ства та формування закономірностей економічного
розвитку у перехідний період. У нашій країні моне-
тарна політика реалізується Національним банком
України (НБУ), що здійснює емісію грошей, регулює
платежі й резерви комерційних банків. З різним сту-
пенем успішності НБУ виконує функції регулятора, а
саме: проводить операції на відкритому ринку, визна-
чає величину дисконтної ставки, змінює рівень резерв-
ної норми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
економічній літературі представлений досить широкий
спектр думок щодо можливостей державного втру-
чання в розвиток ринкової економічної системи. При
цьому погляди вчених істотно змінювалися залежно
від конкретних умов розвитку світового господарства.
Дослідженням проблем законодавчого регулювання
кредитних послуг банків та підтримки розвитку мало-
го підприємництва присвячені  праці багатьох зарубіж-
них та вітчизняних вчених: Адамика Б. П. [13], Бара-
новського О. І. [11], Малюгіної А. О. [10], Грідасо-

ва В. М. [12], Касьянюк С. В. [12], Вергелюк Ю. Ю. [8],
Л’іберт К. [9], Кухарук Н. С. [7], Салтикової Г. [3], та ін.

Зокрема, Б. П. Адамик та Ю. Ю. Вергелюк до-
сліджують теоретичні та практичні аспекти державно-
го регулювання банківської діяльності та регулювання
кредитних послуг банків. О. І. Барановський розгля-
дає регуляторну політику урядів і центральних банків
зарубіжних країн в умовах фінансової кризи. К. Л’і-
берт визначає кредитне посередництво як один з
шляхів подолання наслідків фінансової кризи у краї-
нах Європи. Взаємозв'язку процентної політики На-
ціонального банку України та комерційних банків,
її вплив на розвиток реального сектора економіки
України присвячені дослідження таких вчених як
Н. С. Кухарук, Г. Г. Чмерук, В. М. Грідасова, Г. Сал-
тикової. Питання державної підтримки малого та се-
реднього бізнесу у країнах Європи розглянуті в до-
слідженні А. О. Малюгіної. Однак приведені дослі-
дження вітчизняних і зарубіжних вчених не врахову-
ють можливості системного підходу до вирішення
окреслених проблем.

Основною метою статті є аналіз сучасного стану
діяльності Національного банку України як основного
регулятора грошово-кредитного ринку. А також об-
ґрунтування необхідності системного розгляду впли-
ву процентної політики Національного банку України
на кредитну активність комерційних банків для задо-
волення попиту суб'єктів підприємницької діяльності
в додаткових коштах.

Виклад основного матеріалу. Головною про-
блемою розвитку малого підприємництва в Україні за-
лишається недостатній обсяг фінансових ресурсів.
Основним джерелом додаткових фінансових ресурсів
є кредитування банківськими та іншими фінансовими
установами. Але під час їх взаємодії в ході надання
кредиту виникають деякі протиріччя. З одного боку
підприємець, який прагне отримати максимальний
прибуток від своєї діяльності і, якщо умови кредиту-
вання для нього будуть не вигідними, він відмовиться
від даного джерела фінансових ресурсів. З іншого боку
банк (фінансова установа), який також прагне отри-
мати прибуток і саме тому не стане зменшувати кре-
дитні ставки за кредитом та пом'якшувати умови кре-
дитування тобто не стане здійснювати діяльність, яка
заздалегідь є збитковою. Ще одним фактором, який
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впливає на політику банку (фінансової установи) є
залежність від норм і правил встановлених держав-
ними органами регулювання і контролю діяльності
фінансових установ (НБУ).

Протиріччя окремих кінцевих цілей державного
регулятивного впливу на економіку спонукає централь-
ний банк маневрувати у реалізації грошово-кредитної
політики, тим самим враховувати стан господарської
кон'юнктури та змін фаз ділового циклу для того, щоб
своїми діями не сприяти посиленню тенденцій а ні „пе-
регріву” економіки, ані її спаду.

Центральний банк є особливим органом, що зу-
мовлено його правовим статусом, який передбачає
покладення на нього низки особливих функцій, а саме:
забезпечення стабільності національної грошової
одиниці, проведення грошово-кредитної політики,
здійснення емісії грошей та організація їх обігу, нала-
годження системи рефінансування банків, банківське
регулювання. Національний банк є вищим рівнем
у дворівневій банківській системі України. Згідно
із Законом України „Про Національний банк України”
від 20 травня 1999 року Національний банк є централь-
ним банком України, особливим центральним орга-
ном державного управління [1].

Національний банк бере активну участь у
державному управлінні економічними процесами в
Україні шляхом проведення грошово-кредитної по-
літики, а також здійснює спеціальні управлінські за-
ходи у формі адміністративного та індикативного ре-
гулювання банківської діяльності. Національний банк
не входить до жодної з гілок влади, що свідчить про
його незалежність від органів державної влади.

Національний банк здійснює свою основну функ-
цію через специфічні засоби і методи грошово-кре-
дитної політики, за допомогою яких відбувається ре-
гулювання обсягу грошової маси. До таких методів,
згідно із законом, відносяться [2]:

– визначення та регулювання норм обов'язко-
вих резервів для комерційних банків;

– процентна політика;
– рефінансування комерційних банків;
– управління золотовалютними резервами;
– операції з цінними паперами (крім цінних паперів,

що підтверджують корпоративні права), у тому числі з
казначейськими зобов'язаннями, на відкритому рівні;

– регулювання імпорту та експорту капіталу;
– запровадження на строк до шести місяців

вимог щодо обов'язкового продажу частини надхо-
джень в іноземній валюті;

– зміна строків розрахунків за операціями екс-
порту товарів;

– емісія власних боргових зобов'язань та опе-
рації з ними.

В практиці більшості центральних банків різних

країн світу основним інструментом монетарного впли-
ву на економіку є процентні ставки, специфіка дії яких
формує окремий, так званий процентний канал транс-
місійного впливу [3, с. 153]. Загальний механізм дії
цього каналу полягає в тому, що зміна грошово-кре-
дитної політики (насамперед через офіційну облікову
ставку) прямо впливає на короткотермінові ставки на
фінансовому ринку і через криву дохідності – на дов-
готермінові.

Наразі основним негативним явищем у розвитку
підприємств, пов'язаним з дією процентної політики
НБУ та її впливом на функціонування банківської сис-
теми, є зростання витрат унаслідок підвищення про-
центних ставок за банківськими кредитами, що відпо-
відно призводить до зменшення отримуваних фінан-
сових результатів суб'єктів господарювання.

На процес формування процентної ставки за кре-
дитом держава не має прямого впливу. Вона шляхом
виділення додаткових ресурсів за пільговою ставкою
може мати вплив на розмір процентної ставки за кре-
дитними ресурсами. Одним із основних зовнішніх
чинників, що впливають на розмір процентної ставки
за кредитом є облікова ставка центрального банку.
Облікова ставка центрального банку – це виважена у
процентах плата, що береться  центральним банком за
рефінансування банківських установ. Облікова став-
ка є орієнтиром ціни на гроші. Зазвичай, процентні
ставки за кредитами банків встановлюються на рівні,
вищому облікової ставки. Водночас, облікова ставка
залежить від різних чинників: характеру грошово-
кредитної політики центрального банку, процентних
ставок на міжнародному ринку позикових капіталів,
стану платіжного балансу країни і курсу національної
валюти.

Змінюючи рівень облікової ставки, центральний
банк впливає на пропозицію грошей. Так, підвищен-
ня центральним банком облікової ставки призводить
до зростання процентних ставок комерційних банків
за кредитами та депозитами. Для вирішення цих про-
тиріч необхідне втручання держави опосередковано
через окремі економічні регулятори та напряму через
фінансування ресурсів банкам за пільговими ставками.

Політика Національного банку України із манев-
рування офіційною процентною ставкою знаходиться
в руслі загальноєвропейської тенденції щодо знижен-
ня рівня облікових ставок, але сам рівень процентних
ставок в Україні (внаслідок інфляції) і за кордоном не
підлягає порівнянню. Наприклад, у травні 2013 року з
метою боротьби з кризою Європейський центральний
банк (ЄЦБ) знизив облікову ставку до нового істо-
рично низького рівня – із 0,75% до 0,5%.

Національний банк також знизив облікову став-
ку на 0,5%, і на 1 липня 2013 року вона становить
7%. Хоча облікова ставка залишається незрівнянно
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високою та напрямок грошово-кредитної політики
НБУ є позитивним.

Зараз державна політика України спрямована на
виведення економіки з кризи. У 2012 році макроеко-
номічні умови реалізації грошово-кредитної політики
були нестабільними, що було пов'язано з несприятли-
вою ситуацією на зовнішніх товарних та фінансових
ринках, яка відповідним чином позначалася на ринко-
вих очікуваннях. Зазначене вимагало гнучкості та опе-
ративності в проведенні грошово-кредитної політики.

З метою підтримки ринкових тенденцій щодо зде-
шевлення вартості кредитів Національний банк Украї-
ни знизив облікову ставку та кілька разів знижував
ставки за активними операціями. Національний банк
України також активно підтримував ліквідність банків
через інструменти рефінансування та операції на
відкритому ринку. Крім того, Національним банком
України було вивільнено з окремого рахунку частину
коштів обов'язкових резервів. Спрямованість операцій
Національного банку України з регулювання ліквідності
була нейтральною: обсяг операцій з рефінансування
(16,2 млрд грн) майже дорівнював обсягу мобіліза-
ційних операцій (17,2 млрд грн) [5].

Також спостерігалася тенденція до поступового
зниження вартості кредитних ресурсів. Так, середньо-
зважена відсоткова ставка за кредитами в національній
валюті на міжбанківському кредитному ринку знизи-
лась у травні до 5,8% з 9,5% у грудні 2011 року.

Починаючи з червня 2012 року макроекономічні
умови проведення грошово-кредитної політики стали
складнішими. Так, у III та ІV кварталах 2012 року
приріст реального ВВП набув від'ємного значення –
„мінус” 1,3% та „мінус” 2,7% відповідно, причиною
чого в основному була несприятлива ситуація для
українських експортерів на зовнішніх ринках. Крім
того, проведення грошово-кредитної політики в цей
період ускладнювалося через посилення нестабіль-
ності у світовій фінансовій системі та погіршення рин-
кових очікувань (у тому числі через електоральні події).
Зазначене зумовило зростання попиту на іноземну
валюту на внутрішньому ринку, що потребувало
здійснення Національним банком України інтервенцій
для його збалансування. У результаті погіршення рин-
кових очікувань у червні – листопаді 2012 року депо-
зити населення в іноземній валюті зростали (в серед-
ньому на 2,5% за місяць), у той час як депозити в
національній валюті – суттєво не змінювалися (серед-
ньомісячний темп приросту був близьким до нуля).
Водночас підвищувалася вартість позикових ресурсів.
Зокрема, середньозважена ставка за кредитами на
міжбанківському ринку зросла з 5,8% у травні до
15,8% у червні 2012 року та до кінця року була на
високому рівні [5].

Ураховуючи необхідність нівелювання ризиків роз-

балансування грошово-кредитного ринку, Національний
банк України утримувався від змін основних параметрів
монетарних інструментів і механізмів та активізував
підтримку ліквідності банківської системи. Загальний
обсяг операцій з рефінансування банків у червні –
листопаді 2012 року становив 72,2 млрд грн у той час
як обсяг мобілізаційних операцій – 0,2 млрд грн. [5].

У грудні 2012 року умови проведення грошово-
кредитної політики поліпшилися, що було пов'язано з
послабленням дії сезонних чинників та завершення
електорального процесу. Також стабілізації стану гро-
шово-кредитного ринку сприяли заходи Національного
банку України, вжиті для усунення кон’юнктурних
дисбалансів.

У листопаді 2012 року через внесення змін до
законодавства Національний банк України отримав
право змінювати терміни розрахунку за операціями з
експорту-імпорту та запроваджувати обов'язковий
продаж експортної виручки таким чином було роз-
ширено інструментарій впливу Національного банку
України на грошово-кредитний ринок.

Поліпшення ситуації наприкінці року позначила-
ся на структурі приросту банківських депозитів.
Приріст депозитів населення в національній валюті за
місяць (3,5%) значно перевищував відповідний показ-
ник в іноземній валюті (0,7%). Також спостерігається
зменшення попиту на іноземну валюту, що сприяло
уповільненню процесу перетікання гривні на валют-
ний ринок, це сприяло насиченню банківської системи
ліквідністю та відповідно зниженню відсоткових ста-
вок. Середньозважена процентна ставка за міжбанків-
ськими кредитами в національній валюті в грудні
2012 року порівняно з листопадом знизилася до 8,1%
з 23,3% [5].

Наприкінці року зменшилася потреба в підтримці
ліквідності банківської системи з боку Національного банку
України тому обсяг операцій рефінансування в грудні
становив 8,2 млрд грн порівняно з 19,8 млрд грн у
 жовтні та 14,8 млрд грн у листопаді 2012 року [5].

Процентна політика Національного банку Украї-
ни була направлена на стимулювання процесів еконо-
мічного зростання. З метою підтримки ринкових тен-
денцій щодо здешевлення вартості кредитів Національ-
ний банк України двічі знизив облікову ставку 23 бе-
резня 2012 року на 0,25 в. п. до 7,5% річних та
10 червня 2013 року ще на 0,25 в. п. до 7,0%, вона
є базовою ставкою щодо інших процентних ставок
Національного банку України (табл. 1).

У 2012 Національний банк України тричі знижу-
вав ставки за постійно діючими механізмами рефінан-
сування овернайт – до 8,5% та до 10,5% за забезпече-
ними та незабезпеченими (бланковими) кредитами
відповідно. Відповідно знижувалися середньозважені
відсоткові ставки за тендерними кредитами Національ-
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ного банку України та операціями прямого репо до
7,5% та до 7,62% у грудні 2012 року порівняно з 11,4%
та 12,0% у грудні 2011 року відповідно [5].

У першому кварталі 2013 році спостерігається
тенденція до зменшення процентних ставок за всіма
інструментами рефінансування і становила 7,9% річних
порівняно з 8,1% річних в останньому кварталі
2012 року. Середньозважена ставка за мобілізаційни-
ми інструментами – 2,4% порівняно з 2,6% відповід-
но [4].

Динаміку зазначених процентних важелів протя-
гом місяців 2011 – 2013 рр. зображено на рис. 1.

Як видно з графіку основною тенденцію в про-
центній політиці НБУ є зниження процентних ставок за

всіма важелями рефінансування, що повинно призвести
до здешевлення грошової маси та як наслідок збільшен-
ня її доступності через кредитування комерційними бан-
ками для суб'єктів підприємницької діяльності.

Завдяки стимулюючим заходам Національного
банку України протягом 2012 та 2013 років спостері-
гаються тенденції до поступового зменшення вартості
ресурсів як за міжбанківськими операціями, так і за
операціями банків з клієнтами. Так, протягом зазна-
ченого періоду процентні ставки за активними та па-
сивними операціями комерційних банків, у тому числі
на міжбанківському кредитному ринку, були нижчи-
ми порівняно попередніми роками (табл. 2).

Вартість коштів за депозитно-кредитними опера-

Рис. 1. Процентні ставки рефінансування Національного банку України [6]

Таблиця 1
Процентні ставки Національного банку України, % [4 – 5]

Г. В. Колєснікова

2011 2012 2013 Показники 
грудень грудень квітень травень червень 

Облікова ставка Національного банку України 7,75 7,5 7,5 7,5 7,0 
Середньозважена ставка за всіма інструментами 
рефінансування 12,4 8,1 7,9 7,8 7,9 

у тому числі:      
Кредити овернайт 9,4 8,7 8,7 8,7 8,0 

Кредити, надані шляхом проведення тендера 12,5 7,5 7,5 7,5 6 
Операції репо 12,6 7,9 7,6 7,6 7,6 
Стабілізаційні кредити - - - 9,5 - 
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ціями банків із клієнтами у 2012 році була вищою, ніж
у 2011 році. Зокрема, збільшилися середньозважені
процентні ставки в національній валюті за: кредитами
– до 17,6% з 17,2% відповідно; депозитами – до 13,7%
порівняно з 11,1%. Середньозважена процентна став-
ка за угодами на міжбанківському кредитному ринку
зменшилася до 8,1% порівняно з 9,5% відповідно.
Середньозважена процентна ставка в іноземній валюті
за депозитами в 2012 році зменшилfся до 4,8% з 5,7%

у 2011 році, тоді як цей показник за кредитами
збільшився до 9,3% з 8,4% відповідно [5].

Наглядно динаміку середньозважених процент-
них ставок за кредитами та депозитами за останні три
роки  зображено на рис. 2 [5] та рис. 3 [4].

 У першому кварталі 2013 року порівняно з груд-
нем минулого року зменшилися середньозважені про-
центні ставки в національній валюті за: кредитами – до
15,9% з 17,6% відповідно; депозитами – до 10,6% по-

Таблиця 2
Динаміка середньозважених процентних ставок за кредитами та депозитами у 2011 – 2013 роках [4]

Рис. 3. Динаміка середньозважених процентних ставок за кредитами та депозитами у 2012 – 2013 роках

Рис. 2. Динаміка середньозважених процентних ставок за кредитами та депозитами у 2011 – 2012 роках

Г. В. Колєснікова

Показники 2011 2012 2013 

Ставки за кредитами в національній валюті 17,2 17,6 15,9 
Ставки за депозитами в національній валюті 11,1 13,7 10,6 
Середньозважена ставка за угодами на міжбанківському 
кредитному ринку 9,5 8,1 2,4 
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рівняно з 13,7%; угодами на міжбанківському кре-
дитному ринку – до 2,4% з 8,1%. Середньозважені
процентні ставки в іноземній валюті в березні поточ-
ного року порівняно з груднем 2012 року дещо збіль-
шилися, зокрема за: депозитами – до 5,6% з 4,8%;
кредитами – до 10,0% з 9,3% [4 – 5].

Отже, з моніторингу процентної політики Націо-
нального банку можна зробити висновок про те, що
його вплив як регулятора грошово-кредитної політи-
ки є суттєвим. Виважена та своєчасна політика НБУ у
2012 та першому кварталі 2013 року сприяла знижен-
ня вартості коштів на всіх сегментах грошово-кредит-
ного ринку. Так середньозважена ставка за кредита-
ми в національній валюті за І квартал 2013 року змен-
шилася до 15,9% з 17,6%, на міжбанківському ринку
– до 2,4% з 8,1%. Що призвело до пожвавлення кре-
дитної активності банків. Загальний обсяг залишків
кредитів за І квартал 2013 року збільшився на 1,4%
порівняно зі зменшенням на 0,3% за відповідний
період 2012 року [4 – 5].

Безперечним є вплив Національного банку
України на економічні відносини між позичальниками
та банками, адже їх реалізація відбувається в межах
грошово-кредитної політики. Ст. 7 Закону України
„Про Національний банк України” [1] визначає право
НБУ та проведення на реалізацію грошово-кредитної
політики, а ст. 24 проголошує, що грошово-кредитна
політка проводиться із врахуванням основних пара-
метрів економічного та соціального розвитку.

Зазначені зміни в грошово-кредитній політиці на-
ціонального банку України сприяли наступним змінам
параметрів кредитного ринку для малого підпри-
ємництва. Зокрема, у першому кварталі 2013 року спо-
стерігається незначним зниженням рівня процентних
ставок на 1 – 2 процентних пункти по всіх кредитних
продуктах для сегмента мікро-, малого і середнього
бізнесу. При цьому активізація кредитного ринку про-
ходить досить повільно, оскільки для бізнесу процентні
ставки зостаються на досить високому рівні, та й
більшість банків намагаються мінімізувати свої ризики
не за рахунок більш зваженого підходу до аналізу бізне-
су позичальника, а за рахунок твердої застави та
мінімального резерву під кредитну операцію. Найкра-
щим для банків предметом забезпечення залишається
нерухомість, причому її вартість (за оцінкою банку) по-
винна перевищувати розмір кредиту в 1,5 – 2 рази.

Кількість банків, що працюють із сегментом
мікро-, малого та середнього бізнесу, за проаналізо-
ваний період зменшилася на один – тимчасово призу-
пинено кредитування у „Правекс-банку”. Також „Дель-
та банк” значно скоротив продуктовий ряд для клієнтів
малого бізнесу.

Середній рівень процентних ставок за заставни-
ми цільовими кредитами коливається на рівні 22 – 23%

річних. На загальному фоні виділяється „Ощадбанк”,
який декларує процентні ставки від 16% річних у
гривні. Також в „Укргазбанку” та „Всеукраїнському
Банку Развитку (ВБР)” спостерігається низький рівень
процентних ставок – від 19% річних [8].

Кількість банків, які надають кредити без заста-
ви (експрес кредити), у першому кварталі 2013 року
на ринку кредитів є незначною, лише 6 банків із
42 проаналізованих. Перелік банків першої групи за
класифікацією НБУ, а також банки, які позиціонують
себе активно працюючими із сегментом мікро-, мало-
го і середнього підприємництва приведені в табл. 3.

Процентні ставки за даним видом кредитів також
знизилися. Рівень процентних ставок по кредитах без
застави коливається в діапазоні 24 – 44,28% у гривні
(рівень процентних ставок прорахований з урахуван-
ням щомісячної комісії, яка напряму збільшує розмір
процентної ставки). Також за даним видом креди-
тування існує одноразова комісія від 1 до 9,99%.
Максимальна сума, яку можна отримати без застави
– 250 000 грн. Найдешевший кредит без застави з мак-
симальною сумою у 100 000 грн можна отримати в
„ПроКредит Банку” під 24% річних з одноразовою ко-
місією у 2% [8].

Динаміка рівня процентних ставок у національній
валюті за різними програмами кредитування для МСП
представлена в табл. 4 та зображена на рис. 4.

На графіку представлена динаміка зміни рівня
процентних ставок у гривні за основними кредитни-
ми продуктами, що пропонуються сегменту мікро-,
малого та середнього підприємництва.

Процентна ставка, зазначена на графіку, розра-
хована як середньоарифметичне значення задекларо-
ваних банком процентних ставок (тільки процентна
ставка, без урахування можливих комісій) у розрізі
кредитних продуктів.

Кредитні продукти згруповані таким чином: –
автотранспорт – заставні кредити, цільовим призна-
ченням яких є придбання автотранспорту; – нерухомість
– заставні кредити, цільовим призначенням яких є при-
дбання нерухомості; – устаткування – заставні креди-
ти, цільовим призначенням яких є придбання облад-
нання; – поповнення оборотних коштів – заставні кре-
дити, цільовим призначенням яких є поповнення обо-
ротних коштів; – мікро – заставні кредити, що нада-
ються на різні цілі, пов'язані з розвитком (розширен-
ням) бізнесу; – експрес – кредити без застави, що
надаються на різні бізнес-цілі.

Згідно з даними Національного банку України за
сім місяців 2013 року суб'єктам господарювання було
надано нових кредитів в сумі 19043 млн грн, загальна
кількість виданих кредитів суб'єктам господарюван-
ня складає 75,4% від загальної кількості виданих кре-
дитів (табл. 5) [9].

Г. В. Колєснікова
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Таблиця 3
Перелік банків активно працюючих з сегментом малого та середнього підприємництва [8]

Таблиця 4
Динаміка ставок за кредитними програмами для МСП [8]

Рис. 4. Динаміка рівня процентних ставок за програмами кредитування МСП

Г. В. Колєснікова

Програми кредитування  2012г 
(ІІ квартал) 

2012г 
(ІІІ квартал) 

2012г 
(ІV квартал) 

2013г 
(І квартал) 

Автотранспорт 19,38% 22,01% 23,58% 21,71% 
Мікро кредит 22,15% 23,55% 25,08% 23,11% 
Нерухомість 21,36% 23,37% 24,91% 23,07% 
Устаткування 21,23% 23,51% 24,24% 22,65% 
Поповнення обігових коштів 20,96% 22,90% 24,74% 22,62% 
Експрес кредит 24,60% 27,86% 29,25% 26,20% 

 

1. ПАТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК” 22. ПАТ „Мегабанк” 
2. ПАТ „Ерсте Банк” 23. ПАТ „Надра” 
3. ПАТ „ПІРЕУС БАНК МКБ” 24. ПАТ „ОТР” 
4. ПАТ „ПРОКРЕДИТ БАНК” 25. ПАТ „Ощадбанк” 
5. ПАТ „Укрсоцбанк” 26. ПАТ „Банк Південний” 
6. ПАТ „Універсал Банк” 27. ПАТ „Правекс-банк” 
7. ПАТ „ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК” 
28. ПАТ „Приват банк” 

8. ПАТ „ФОЛЬКСБАНК” 29. ПАТ „Промінвестбанк” 
9. ПАТ „Альфа-банк” 30. ПАТ „ПУМБ” 
10. ПАТ „Астрабанк” 31. ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” 
11. ПАТ „БАНК КІПРУ” 32. ПАТ „СБЕРБАНК РОСІЇ” 
12. ПАТ „Брокбізнесбанк” 33. ПАТ „Сведбанк” 
13. ПАТ „ВБР” 34. ПАТ „УББ” 
14. ПАТ „ВТБ” 35. ПАТ „Укргазбанк” 
15. ПАТ „Дельта банк” 36. ПАТ „Укрсиббанк” 
16. ПАТ „Златобанк” 37. ПАТ „Укрексимбанк” 
17. ПАТ „Имексбанк” 38. ПАТ „УПБ” 
18. ПАТ „Банк „Київська Русь”   39. ПАТ КБ „ФІНАНСОВА 

ІНІЦІАТИВА” 
19. ПАТ „Банк Кредит Дніпро” 40. ПАТ „Фінанси и кредит” 
20. ПАТ „Кредитпромбанк” 41. ПАТ „Банк Форум” 
21. ПАТ „Кредобанк” 42. ПАТ „Банк Хрещатик” 
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Проте стан кредитування малого підприємниц-
тва знаходиться у скрутному становищі. Спостерігаєть-
ся тенденція до збільшення питомої ваги кредитів на-
даних малим підприємствам у загальному обсязі кре-
дитного портфелю банків України. Питома вага кре-
дитів, наданих банками України малим підприємствам,
у загальному обсязі кредитного портфелю банків у
2012 році склала лише 13,7% (табл. 6).

Національний банк України впливає на процент-
ну політику комерційних банків по кредитним та де-
позитним операціям шляхом непрямих засобів керу-
вання. Та кредитні й депозитні операції не є єдиними
об'єктами управління процентної політики комерцій-
них банків.

Поряд з обліковою ставкою НБУ також активно
використовує такий важливий важіль грошово-кре-

дитного регулювання як зміна норм обов'язкових ре-
зервів. Очевидно, що норми резервних вимог цент-
ральних банків мають не скільки прямий, скільки не-
прямий вплив на процентну політику комерційних
банків, тому що банки формують свої депозитні і кре-
дитні портфелі (беручи до уваги процентну політику
щодо депозитних та інвестиційних операцій) з ураху-
ванням норм відрахувань, установлених НБУ. Наразі
у комерційних банків стосовно НБУ виникають обґрун-
товані претензії стосовно визначення норм обов’язко-
вих резервів і наступного використання залучених
коштів на рахунки резервування в НБУ.

Справа в тому, що в нашій країні норми обов'яз-
кових резервів диференційовані лише в залежності від
термінів зберігання коштів у депозитах. У світовій
банківській практиці також широко використовується

Таблиця 6
Питома вага кредитів, наданих банками України малим підприємствам [10]

Таблиця 5
Основні показники діяльності банків України (млн., грн.)

Г. В. Колєснікова

№ 
з/п  Назва показника 01.01. 

2008 
01.01. 
2009 

01.01. 
2010 

01.01. 
2011 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.07. 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Кредити надані 485 368 792 244 747348 755 030 825320 815 327 832917 
  з них:        

1 .1 кредити, що надані 
суб’єктам 
господарювання 

276 184 472 584 474991 508288 580907 609202 628245 

1 .2 кредити, надані 
фізичним особам 153 633 268 857 222538 186540 174650 161775 163358 

2. Довгострокові кредити 291 963 507 715 441778 420061 426430 394246 392677 
2 .1 з них: довгострокові 

кредити суб’єктам 
господарювання 

156 355 266 204 244412 262199 290348 276683 281 933 

3. Зобов’язання банків 529 818 806 823 765127 804363 898793 957872 1018500 
  з них:        

3 .1 кошти суб’єктів 
господарювання 

111 995 143 928 115204 144 38 186 13 202550 207888 

3.1.1 з них: строкові кошти 
суб’єктів 
господарювання 

54 189 73 352 50511 55 276 74239 92786 90735 

3 .2 кошти фізичних  осіб 163 482 213 219 210006 270733 306205 364003 407993 
3.2.1 з них: строкові кошти 

фізичних осіб  
125 625 175 142 155201 206630 237438 289 29 319805 

 

Роки Питома вага кредитів, % 

2010 10,7 

2011 12,6 

2012 13,7 
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диференційований підхід при визначенні норм обов'яз-
кових резервів. Наприклад, у Німеччині Бундесбанк
застосовує таку систему резервування: за поточними
зобов’язаннями – не більше 30%, за строковими де-
позитами – не більше 20%, за ощадними вкладами –
не більше 10% [11].

У даних межах Бундесбанк має можливість ва-
ріювати норми в залежності від цілей регулювання.
Поряд із цим у багатьох країнах застосовується також
диференціація норм обов'язкових резервів у залеж-
ності від розміру внеску, що може бути використано
й у вітчизняній практиці. Наприклад, Бундесбанк ви-
користовував для резидентів такі прогресивні ставки
процента за депозитами до запитання в залежності від
розміру внеску: до 10 млн євро – 6,6%, від 10 до
100 млн євро – 9,9%, і понад 100 млн євро – 12,1%.
За строковими і ощадними депозитами процентні став-
ки встановлювалися незалежно від обсягу – 4,95% і
4,15% відповідно [11].

З іншого боку, в українських банків виникають
претензії до Національного банку України з приводу
витрат коштів, залучених на рахунки обов’язкових ре-
зервів. Відповідно до чинного законодавства, НБУ
використовує ці кошти з метою підтримки стабільності
банківської системи. Водночас, жодне гучне банкрут-
ство великих комерційних банків країни не супровод-
жувалося підтримкою з боку НБУ у вигляді видачі
коштів із резервного фонду. Важливим є юридично
визначити норми витрачання коштів із фонду резерву-
вання, що зніме напруженість у відношеннях централь-
ного і комерційних банків, а також дозволить більш
обґрунтовано і аргументовано підходити до оцінки
складної ситуації, що склалася по підтримці стабіль-
ності кожного окремого комерційного банку і банків-
ської системи в цілому [12].

В період низької кредитної активності комерцій-
них банків у сфері кредитування малого підприємниц-
тва ефективним інструментом впливу з боку Націо-
нального банку України є механізми прямого креди-
тування: селективні кредити, дисконтні механізми та
субсидування процентних ставок.

Якщо звернутися до досвіду розвинутих країн в
подоланні кризових явищ в економіці держави, то на
увагу заслуговує впровадження такого прямого методу
впливу як кредитне посередництво, зокрема у Франції
[13, с. 89]. До посередника можуть звернутися під-
приємства, які відчувають труднощі з доступом до кре-
дитних коштів, оскільки в його завдання входить:

• перевіряти дотримання банками взятих на себе
зобов’язань в обмін на державну підтримку, яку вони
отримують;

• не залишати без допомоги не одне підприєм-
ство, особливо МСП, якщо воно зіткнулося з пробле-
мою фінансування;

• розглядати обставини, в яких виявилося кож-
не підприємство, і пропонувати конкретні способи
рішення в кожному можливому випадку;

• призначати кредитних посередників у кожно-
му департаменті, щоб розглядати заявки підприємств
на місцях;

• повідомляти уряду про всі серйозні проблеми.
Звернення до посередника дозволяє двом під-

приємствам з трьох (63%) знайти фінансування після
першої відмови. Дослідження проведене Банком
Франції показало, що абсолютна більшість підпри-
ємств (89%), успішно пройшли через кредитне посе-
редництво, змогли подолати кризу, в той час як прак-
тично третина компаній, яким не вдалося допомогти,
були визнані неспроможними протягом наступного
року.

У цілому можна виділити три фактори, які по-
яснюють успіх кредитного посередництва. По-пер-
ше, це професіоналізм посередників, які працювали
„на місцях”, в департаментах, їх знання регіональних
економічних особливостей і можливість підтримува-
ти тісні відносини з банківським співтовариством.
По-друге, це підтримка з боку OSEO. Гарантії, на-
дані цією організацією, значно полегшили розгляд за-
явок. І, нарешті, по-третє, прийняття фінансовою
спільнотою кредитного посередництва. На початку дії
цього механізму позиція керівників банків колива-
лася від обережності до ворожості. Але в підсумку
компетентність і зважені дії кредитних посередників
змусили змінити свою думку навіть самих негатив-
но налаштованих керівників [14].

Тож, доцільним для України є створення при
відділеннях НБУ служб медіації кредитування (посе-
редництва), метою яких є відновлення діалогу між кре-
дитором та позичальником, відкриття банківських кре-
дитних ліній, що сприятиме відновленню фінансового
забезпечення суб’єктів господарювання, які гостро
його потребують. Медіація – це процес, в якому ней-
тральна третя сторона, медіатор, допомагає вирішити
конфлікт, сприяючи виробленню добровільної угоди
між конфліктуючими сторонами. Медіатор полегшує
процес спілкування між сторонами, допомагає глиб-
ше зрозуміти їхні позиції та інтереси, шукає ефективні
шляхи вирішення проблеми, надаючи можливість сто-
ронам дійти власної згоди.

Для поліпшення ситуації, яка склалася  необхід-
но створення механізму впливу держави на розвиток
кредитування малого підприємництва з ціллю узго-
дженості грошово-кредитної політики з потребами
банківського сектору та суб'єктів господарювання.
Приклад можливого механізму регуляторного впли-
ву НБУ на кредитування малого підприємництва за-
пропонований на рис. 4.

Такий механізм дозволить розмежувати сфери

Г. В. Колєснікова
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впливу прямих і непрямих важелів на процес креди-
тування, та відстежити результати такого впливу.

Одним з ключових каталізаторів процесу креди-
тування в сучасних умовах повинні стати служби кре-
дитної медіації, на які буде покладено функції посе-
редника для налагодження взаємодії кредитора та по-
зичальника.

Отже, процентна ставка Національного банку
України повинна змінюватися до реакції ринку на поточ-
не зниження процентної ставки, а також до змін еконо-
мічної ситуації в країні. Актуальним також є використан-
ня прямих та непрямих важелів регулювання грошово-
кредитного ринку, що дасть можливість забезпечити 
належний вплив на кредитну активність комерційних
банків. Поєднання монетарних інструментів дозволить
сформувати ринок позичкового капіталу, що здатний
ефективно розв'язувати проблеми задоволення попиту
суб'єктів підприємницької діяльності в додаткових коштах.

Стабільне фінансування підприємницької діяльності
в період ринкової трансформації економіки завжди було
однією з актуальних проблем на шляху стійкого зрос-
тання економіки. Підприємства малого бізнесу як у
розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються,
завжди мали труднощі з отриманням фінансової допо-
моги від банків і фінансових установ. Тому необхідне
більш детальне вивчення ролі НБУ у забезпеченні умов
пільгового кредитування та впровадження лібералізації
кредитних відносин. Особливо це актуально в жорст-

ких умовах фінансової кризи та рецесії, коли відбуваєть-
ся збільшення ризиків при кредитуванні.
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Колєснікова Г. В. Регуляторний вплив Націо-
нального банку України на динаміку кредитуван-
ня малого підприємництва

В статті досліджено стан процентної політики на-

ціонального банку України. Розглянуті важелі регуля-
тивного впливу національного банку України на кре-
дитування суб'єктів малого підприємництва та шляхи
поліпшення доступу до кредитних ресурсів суб'єктам
малого підприємництва. Запропоновано створення
служб медіації, на які буде покладено функції посе-
редника для налагодження взаємодії кредитора та по-
зичальника в ході процесу кредитування суб'єктів
малого підприємництва.
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ционального банка Украины на динамику креди-
тования малого предпринимательства

В статье исследовано состояние процентной по-
литики Национального банка Украины. Рассмотрены
рычаги регулятивного воздействия Национального
банка Украины на кредитование субъектов малого
предпринимательства и пути улучшения доступа к
кредитным ресурсам субъектам малого предприни-
мательства. Предложено создание служб медиации,
на которые будут возложены функции посредника для
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Вступ. Конкурентна боротьба на ринку банківсь-
ких послуг загострюється через:

1) відсутність в Україні середнього класу, який
в країнах з розвинутою ринковою економікою фор-
мує активний платоспроможний попит, в тому числі
на банківські послуги;

2) прибутковість і привабливість для інвесторів
банківського бізнесу;

3) наявність потужних, добре капіталізованих
мережевих банків-лідерів, які тіснять в конкурентній
боротьбі банки з недостатнім потенціалом тощо.

Міжбанківська конкурентна боротьба характери-
зується поєднанням цінової і нецінової форм. Цінова
конкуренція вимагає від банків особливу увагу при-
діляти обґрунтуванню власної цінової стратегії, побу-
дові і реалізації конкурентної цінової політики. Цінова
політика як об'єкт управління в комерційному банку
має розглядатися у взаємодії з іншими інструментами
комплексу банківського маркетингу і періодично онов-
люватися з урахуванням різноманітних чинників зо-
внішнього і внутрішнього середовищ.

Постановка завдання. Запропонувати ефективні
механізми використання інструментів цінової політи-
ки для покращення конкурентних позицій комерцій-
них банків.

Аналіз останніх наукових досліджень і пуб-
лікацій. У розробку проблем удосконалення розробки
і реалізації цінової стратегії комерційного банку зробили
внесок Кубів С. І., Крикавський Є. В., Лютий І. О., Ніко-
лаєва Т. П., Романенко Л. Ф., Ткачук В. О. та ін.

Результати. У складі інструментів комплексу
банківського маркетингу важливе місце належить
ціновій політиці. Цінова політика банку – це гнучка
система встановлення і оновлення цін на банківські
продукти у відповідності до цінової стратегії комер-
ційного банку і змін ринкової ситуації. Політика ціно-
утворення – це політика управління з позицій марке-
тингової концепції цінами на продукти банківської
установи. Цінова політика банку формується і реалі-
зується з дотриманням взаємозв'язків у комплексі бан-
ківського маркетингу (маркетинг-міксу).

Цінова політика – це інструмент маркетингового
комплексу, який, в свою чергу, є взаємопов'язаною

сукупністю субінструментів банківського маркетин-
гу. Субінструменти, що належать до цінової політики,
мають взаємодіяти з субінструментами інших марке-
тингових політик (продуктової, збутової, комуніка-
ційної). Така взаємодія є обов'язковою умовою до-
сягнення належного соціально-економічного ефекту
від комплексу маркетингу в банківській установі.

Цінова політика банку будується в залежності від
загальної стратегії, продуктового портфеля і клієнтської
бази з урахуванням продуктової політики, а також
зовнішнього і внутрішнього середовищ. Внутрішнє се-
редовище банку – це рівень прогресивності менедж-
менту, який відображається у показниках рентабель-
ності діяльності й показниках рівня стабільності та роз-
витку клієнтської бази. Зовнішнє середовище – це
макроекономічна і політична кон’юнктури,  банки-кон-
куренти, рейтинг банківської установи, обсяг контро-
льованого комерційним банком ринку, потенційні і
реальні клієнти банку, регулятивна діяльність держави
у банківському секторі економіки тощо.

Цінова політика банку є дуже важливим інстру-
ментом комплексу банківського маркетингу, оскіль-
ки від її грамотної побудові залежить гармонічне по-
єднання інтересів комерційного банку і його клієнтів,
розширення клієнтської бази банку. Об'єктами ціно-
вої політики банку є:

1)  процентні ставки (перш за все ставки позич-
кового і депозитного процентів);

2)  ставки комісійної винагороди і тарифи за
різноманітними банківськими послугами;

3)  величина і рівень торгівельної маржі (для опе-
рацій торгівлі фінансовими інструментами – валютою,
цінними паперами, банківськими металами);

4)  надбавки і знижки до діючих цін (особливо
на етапі зрілості банківських продуктів) тощо.

Розповсюдженим є підхід, коли об'єктом цінової
політики вважають встановлення банком мінімально-
го розміру внеску на депозитний рахунок клієнта [3;
4; 5]. На нашу думку, величина мінімального внеску
є об'єктом більше клієнтської, ніж цінової політики.
Дійсно, мінімально допустимий розмір внеску на де-
позитні банківські рахунки  свідчить про те, з якими
категоріями клієнтів банк бажає співпрацювати. Вста-
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новлення завищеного мінімального розміру внеску на
депозитні рахунки „відсікає” дрібних клієнтів, робота
з якими є трудомісткою. Збільшення в депозитному
портфелі банку частки дрібних клієнтів вимагає від
банку зростання питомої ваги затрат на оплату праці
в структурі загальних витрат. Справедливо зазначи-
мо, що цінова і клієнтська політики мають спільну мету
– збільшення показників рентабельності банківської
діяльності у довгостроковому періоді; тому межа між
об'єктами цих двох політик не є досить чіткою.

Метою діяльності будь-якої комерційної устано-
ви є максимізація показників прибутковості обов'яз-
ково в довгостроковому періоді і бажано – в коротко-
строковому. Комерційний банк при формуванні ціно-
вої стратегії ставить перед собою саме цю мету. При-
бутковість банківських продуктів залежить від фази їх
життєвого циклу. На фазах впровадження, зростання
обсягів продажів, зрілості та падіння прибутковість
банківського продукту і цінова політика банку щодо
цього продукту будуть відрізнятися. На фазі впрова-
дження і зростання банк може встановлювати ціну
входження, яка характеризується високим рівнем рен-
табельності. На фазі впровадження до досягнення точ-
ки беззбитковості продукт може бути збитковим, не-
зважаючи на високий рівень рентабельності його ціни.
На фазі зрілості банк підтримує конкурентоспромож-
ність продукту шляхом його модифікації і введення
цінових надбавок (знижок). Отже, інструменти про-
дуктової і цінової політик взаємодіють у складі єдино-
го маркетингового комплексу.

Гнучкість цінової політики банку проявляється у
комплексному і своєчасному врахуванні зовнішніх і
внутрішніх чинників ціноутворення. Внутрішніми чин-
никами ціноутворення є:

1) витратність продуктів, що пропонуються кон-
кретним банком;

2) імідж банку (особливо за критерієм надійності,
фінансової стійкості);

3) якість банківських продуктів і банківського
обслуговування; висока якість передбачає можливість
адекватної корекції цін на відповідні банківські про-
дукти (причому в умовах жорсткої нецінової конку-
ренції висока якість не є підставою для обов'язкової
зміни банком цін і тарифів);

4) рівень диференціації банківських продуктів і
наявність можливостей для пакетного ціноутворення;
в контексті даного чинника політика ціноутворення
стимулює збут банківських продуктів, оскільки пакет-
ний продаж банківських продуктів передбачає засто-
сування особливо вигідних для клієнта цін;

5) фаза життєвого циклу банківського продук-
ту; оновлення цін в залежності від фази життєвого
циклу банківського продукту виступає в ролі своєрід-

ного стимулятора життєздатності, конкурентоспро-
можності та прибутковості продукту;

6) характер банківського продукту: масовий він
або індивідуальний; якщо банківський продукт вра-
ховує потреби і особливості певного клієнта, то ціна
на нього може встановлюватися також індивідуально;
персоніфікований підхід до формування продуктово-
го ряду для конкретного, особливо важливого для
банку клієнта, передбачає також індивідуальний підхід
до формування цін на  продукти для цього клієнта.

Зовнішніми чинниками ціноутворення є:
– рівень економічних і політичних ризиків для

банківського бізнесу в країні, інвестиційна приваб-
ливість національної економіки;

– рівень інфляції;
– рівень довіри до банківської системи країни;
– співвідношення платоспроможного попиту і

пропозиції на банківські продукти;
– міжбанківська конкуренція і цінові стратегії

конкурентів;
– цінова еластичність попиту окремих груп

клієнтів, тобто ступінь активності реакції клієнтів на
зміну (підвищення або зниження) ціни на банківські
продукти;

– регулятивна діяльність держави та характер
державного втручання у ціноутворення на банківські
продукти.

Цінова політика банку залежить від типу загаль-
ної фінансової стратегії банку, а саме – що є першо-
черговим завданням: максимізація прибутку або
оптимізація банківських ризиків з одночасним підтри-
манням вже досягнутого рівня прибутковості. Фінан-
сова стратегія, що спрямована на максимізацію при-
бутку, вимагає досить агресивної політики ціноутво-
рення  і маркетингової політики в цілому. Ця стратегія
може супроводжуватися ціновим тиском на конку-
рентів з метою захоплення певних цільових ринків.

Банківська установа самостійно формулює і об-
ґрунтовує свою цінову політику і будує модель ціно-
утворення. Найбільш публічною і стандартизованою
ціновою політикою комерційного банку є політика ціно-
утворення у сфері депозитних операцій. Ця політика
докладно висвітлюється на Інтернет-сайті будь-якого
комерційного банку. Від грамотно побудованої
цінової політики залежить клієнтська і ресурсна бази
банку.

Наведемо результати порівняльного аналізу ста-
ну ціноутворення на короткострокові депозитні про-
дукти для фізичних осіб у національній валюті трьох
найпотужніших за вартістю активів банків України.
Акцент на короткострокових депозитних продуктах
обумовлений тим, що вони є менш ризикованими і
тому більш привабливими для клієнтів.
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В трійці банків-лідерів за вартістю загальних ак-
тивів максимальну величину депозитного проценту
станом на 01.04.2013 р. запропонував своїм клієнтам-
фізичним особам Приватбанк. Оскільки мова йде не
про середній або малий банк, то ця ситуація свідчить
про високу ділову активність Приватбанку в галузі
депозитних операцій і пов’язана з агресивною кредит-
ною політикою даної банківської установи. Звертає на
себе увагу той факт, що Приватбанк у порівнянні з
минулими роками значно скоротив асортимент депо-
зитних продуктів для фізичних осіб до чотирьох. Таке
зменшення продуктової лінійки Приватбанку спрощує
вибір громадянами необхідного депозитного продук-
ту. Короткострокові депозитні продукти Приватбанку
традиційно характеризуються демократичною величи-
ною мінімально допустимого внеску на депозит - від
50 грн до 1000 грн.  Це разом із привабливою цінової
політикою сприяє зміцненню й розширенню клієнтської
і ресурсної баз Приватбанку.

Друге місце за максимальним розміром процент-
ної ставки за короткостроковими депозитами для фі-
зичних осіб належить Ощадбанку України, третє – Укр-
ексімбанку. Ці банки проявляють високу активність
при здійсненні пасивних депозитних операцій, про що
свідчать досить високі для банків з надійною репута-
цією процентні ставки за депозитами. Тісно пов’язані
з ціновою політикою продуктова і клієнтська політики
банку. Звертає на себе увагу традиційне небажання
Укрексімбанку працювати з дрібними клієнтами, тому
розмір мінімально допустимого внеску на депозит
фізичної особи сягає 5000 гривень. Але продуктова
лінійка короткострокових депозитів у національній ва-
люті для фізичних осіб в Укрексімбанку налічує 12
продуктів, із яких два передбачають змішаний нако-
пичувально-поточний режим функціонування. Цінова
і продуктова політики Ощадбанку активно спрямовані
на залучення довгострокових ресурсів.

Інформаційною базою для розробки цінової полі-
тики банку є результати маркетингових досліджень, а
також досліджень поведінки споживачів банківських
послуг, дані управлінського обліку в банку тощо.

Одним із завдань цінової політики банку є забез-
печення достойного рейтингу банку в ціновій конку-
ренції. На наш погляд, під політикою ціноутворення в
широкому смислі доцільно розуміти не тільки політи-
ку встановлення і оновлення цін на банківські про-
дукти з урахуванням комплексу ціноутворюючих чин-
ників, але й політику забезпечення великого запасу
міцності банку у ціновій конкуренції. Для створення
такого запасу міцності банку паралельно із встанов-
ленням та оновленням цін необхідно здійснювати по-
шук резервів економічно доцільного зниження поточ-
них витрат банківської діяльності, а також удоскона-
лювати застосування концепцій: прямого маркетингу
і децентралізації маркетингу, диференційованого ціно-
утворення і трансфертного ціноутворення.

Значну економію затрат на маркетинг-мікс в ко-
мерційному банку забезпечує концепція прямого мар-
кетингу. Прямий маркетинг в банку – це надання ко-
мерційної інформації про банківську послугу безпо-
середньо реальному або потенційному клієнту банків-
ської установи з метою стимулювання продажів. Пря-
мий маркетинг має в своєму арсеналі багато інстру-
ментів: поштові відправлення, телефонний маркетинг,
SMS-маркетинг та маркетинг через мережу Інтернет
(промо-сайти, реклама в новинах, спільнотах, імейл-
розсилки) тощо.

Вважаємо одним з особливо ефективних інстру-
ментів прямого маркетингу надання банківськими пра-
цівниками реальним клієнтам банку в процесі без-
посереднього спілкування інформації про послуги бан-
ку або банківські продукти, якими ці клієнти поки що
не скористалися. Залучення до маркетингової роботи
банківського персоналу, який працює з клієнтами, –

Таблиця 1
Порівняльний аналіз ціноутворення на короткострокові депозитні продукти для фізичних осіб

у національній валюті трьох найпотужніших (за оцінкою НБУ) банків України станом на 01.04.2013 р.
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1 2 3 4 5 6 7  
1 ПРИВАТБАНК  8,5 20 1 4 1  
2 УКРЕКСІМБАНК  3,55 16,4 1 12 3  
3 ОЩАДБАНК  10 19 1 3 2  
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Таблиця 2
Показники, що характеризують економічну ефективність цінової політики й фактори впливу на неї

в комерційних банках України

 

№ 
зп Назва показників Од. 

вим. 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01 .2012 01.01.2013 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

1 
Загальні  активи  

(не скориговані  на резерви 
під активні  операції) 

млн грн 619 004 973 332 1 001  626 1 090 248 1 211 540  1 267 892 

2 Кредити надані  млн грн 485 368 792 244 747  348 755 030 825 320 815 327 

3 Довгострокові кредити млн грн 291 963 507 715 441  778 420 061 426 430 394 246 

4 
Прострочена 
заборгованість  
за кредитами  

млн грн 6 357 18 015 69 935 84 851 79 292 72 520 

5 Вкладення в цінні папери млн грн 28 693 40 610 39 335 83 559 87 719 96 340 

6 Резерви під активні  
операції банків млн грн 20 188 48 409 122  433 148 839 157 907 141 319 

7 
Зобов’язання банків у 
формі строкових коштів 
суб'єктів господарювання 

млн грн 54 189 73 352 50 511 55 276 74 239 92 786 

8 
Зобов’язання банків  

у формі строкових коштів 
фізичних осіб 

млн грн 125 625 175 142 155  201 206 630 237 438 289 129 

9 Рентабельність активів, % % 1.50 1.03 -4.38 -1.45 -0.76 0.45 

10 Рентабельність капіталу, % % 12.67 8.51 -32.52 -10.19 -5.27 3.03 

11 Чиста процентна маржа, % % 5.03 5.30 6.21 5.79  5.32 4.51 

12 Чистий спред, % % 5.31 5.18 5.29 4.84  4.51 3.75 

13 Кредитна активність банків 
(р.2/р.1*100) % 78 81 75  69 68 64 

14 Інвестиційна активність 
банків (р.5/р.1*100) % 5 4 4  8 7 8 

15 
Активність надання 

довгострокових кредитів 
(р.3/р.1*100) 

% 47 52 44  39 35 31 

16 

Питома вага проблемних 
кредитів у кредитному 

портфелі банків 
(р.4/р.2*100) 

% 1 2 9  11 10 9 

17 
Інтегральний показник 

якості банківських активів 
(100-р.6/р.1*100)  

% 97 95 88  86 87 89 

18 

Активність залучення 
коштів на строкові 
депозити суб’єктів 
господарювання 

(р.7/р.1*100) 

% 9 8 5  5 6 7 

19 

Активність залучення 
коштів на строкові 

депозити фізичних осіб 
(р.8/р.1*100) 

% 20 18 15  19 20 23 

20 

Загальна активність 
залучення коштів на 
депозити клієнтів  

(р.18 + р.19) 

% 29 26 20  24 26 30 
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це децентралізація маркетингу. Вона передбачає нову
організацію і оснащення робочих місць банківських
працівників, зміну організації баз даних про реальних
клієнтів банку. Це дозволить банківському працівни-
ку в процесі  обслуговування клієнта прорекламува-
ти нові банківські продукти і послуги, вивчити реак-
цію клієнта на них (тобто протестувати нові продукти і
ціни на них), виявити незадовільнені потреби клієнта в
галузі банківського обслуговування і навіть змоделю-
вати для особливо важливих клієнтів індивідуальні
банківські продукти.

Вдале поєднання концепцій прямого маркетингу
і децентралізації маркетингу дозволить зменшити ви-
трати банку на рекламу та інші маркетингові заходи;
створює умови для зниження собівартості банківсь-
ких продуктів і забезпечення запасу міцності цін в
конкуренції з іншими банками. Таким чином, можли-
вості банку щодо гнучкого оновлення цін у відповід-
ності до зміни зовнішніх і внутрішніх чинників ціноут-
ворення збільшуються. Комерційному банку в біль-
шості випадків недоцільно ініціювати ціновий тиск на
конкурентів, оскільки це призводить до зменшення
прибутковості банківської діяльності; одночасно низька
собівартість банківських продуктів дає бажаний запас
міцності для адекватної цінової відповіді конкурентам
у разі виникнення такої потреби.

Концепція цінової диференціації наразі не є інно-
ваційною, але розвиток форм її реалізації є важливим
завданням цінової політики банку. Процентні ставки
за кредитами, що видаються комерційними банками,
встановлюються в залежності від ризику кожної кон-
кретної кредитної угоди (чим вищий кредитний ри-
зик, тим вищим є позичковий процент), від термінів
кредитування (за довгостроковими кредитам рівень
позичкового проценту є вищим, ніж за короткостро-
ковими); від вигідності клієнта для банку (для постій-
них і доходних клієнтів застосовуються цінові пільги).
Величина депозитного процента традиційно диферен-
ціюється в залежності від терміну і суми вкладу, від
схеми виплати процентів, від ступеня відповідності
клієнта чинним програмам лояльності тощо [3].

Перспективним в даний час напрямком цінової
диференціації в банках є встановлення індивідуальних
цін на банківські продукти для важливих або перс-
пективних для банку клієнтів. Такі ціни можуть вста-
новлюватися за двома основними схемами:

1) індивідуальна ціна на стандартний банківсь-
кий продукт (послугу);

2) індивідуальна ціна на персоніфікований бан-
ківський продукт (послугу), що спеціально змодельо-
ваний з урахуванням потреб важливого для банку
клієнта.

Диференціацію ціноутворення в банку доцільно

здійснювати на основі адекватної побудови управ-
лінського обліку і впровадження взаємопов’язаного
ціноутворення на кредитні та депозитні продукти. Управ-
лінський облік має бути побудований не тільки за цент-
рами відповідальності (центрами прибутку і витрат),
але й за окремими найважливішими угодами (кредит-
ними і депозитними, угодами на здійснення розрахун-
ково-касового обслуговування тощо). Тоді банк зможе
уникнути збитковості операцій за окремими угодами
з клієнтами.

Вважаємо за доцільне щодня у складі програм-
ного комплексу „Операційний день банку” визначати
величину чистого кредитно-депозитного спреду як
різницю між середньозваженою за всіма кредитними
угодами величиною позичкового проценту і середньо-
зваженою за всіма депозитними угодами банку вели-
чиною депозитного процента. Зменшення цього по-
казника є індикатором необхідності коригування цін
за майбутніми угодами з клієнтами.

Особливістю банківського маркетингового ціно-
утворення є необхідність підтримання фіксованого рівня
цін за чинними угодами з клієнтами (кредитними, де-
позитними тощо), оскільки цей підхід підтримує імідж
банку як фінансово стійкого. В цьому контексті онов-
лення цін можливе лише за новими угодами з клієнта-
ми про надання банківських послуг, причому запро-
вадження менш вигідних для клієнтів цін бажано су-
проводжувати модифікацією існуючих  і пропозицією
інноваційних банківських продуктів.

В сучасних умовах комерційні банки України для
оцінки економічної ефективності цінової політики за-
стосовують показники чистої процентної маржі і чис-
того спреду. Результативність цінової політики банків
відображається також на величині рентабельності акти-
вів, рентабельності капіталу та інших показниках при-
бутковості банківської діяльності. На рис. 1 представ-
лено динаміку чистої процентної маржі і чистого спре-
ду в середньому по банківській системі України за
даними сайту НБУ.

Чистий спред і чиста процентна маржа у дослі-
джуваному періоді мають загальну тенденцію до змен-
шення. Особливо яскраво ця тенденція проявляється
стосовно чистого спреду. Показник чистої процент-
ної маржі зменшився з 5,03% станом на 01.01.2008
до 4,51% станом на 01.01.2013. Це означає, що про-
центний прибуток банків у розрахунку на 100 гривень
вартості загальних активів скоротився 5 гривень 03 коп.
на 01.01.2008 до 4 гривень 51 коп. на 01.01.2013.
Показник чистого спреду зменшився з 5,31% станом
на 01.01.2008 до 3,75% на 01.01.2013. Це означає,
що доходність процентних активів перевищує ви-
тратність процентних пасивів на  5,31% станом на
01.01.2008  і лише на  3,75% станом на 01.01.2013.
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Отже, економічна ефективність цінової політики ко-
мерційних банків знижується.

Подорожчання процентних зобов'язань  проілю-
струємо на рисунку 2 на прикладі ПАТ „Державний
Ощадний банк України” (розрахунки авторів).

Витратність процентних зобов’язань ПАТ „Дер-
жавний ощадний банк України” у 2008 – 2012 роках
мала загальну тенденцію до збільшення, що є резуль-
татом подорожчання залучених коштів. Різке подорож-
чання залучених ресурсів відбулося у 2009 році – до
8,79%, головним чином, через зменшення довіри
вкладників до банківської системи. У 2010 році ви-
тратність процентних зобов'язань дещо зменшилася до
8,48%,  у 2011 році – до 8,24%. За результатами діяль-
ності Ощадбанку у 2012 році витратність процентних
зобов’язань дещо збільшилася до 8,47%, що є на-
слідком пристосування цінової політики банку до зміни
ринкової кон’юнктури. В інших український банках
спостерігаються аналогічні тенденції.

Існує багато чинників прямого і непрямого впли-
ву на цінову політику банку. Перш за все факторами
прямого впливу є подорожчання депозитних ресурсів
і цінова конкуренція між банками, недоліки в роботі
самих комерційних банків  (в тому числі недосконале
застосування концепцій диференційованого і тран-
сфертного ціноутворення).

На рис. 3 представлено результати аналізу дії на
цінову політику комерційних банків України факторів
непрямого впливу.

Кредитна активність комерційних банків зменши-
лася з 78% на 01.01.2008 до 64% на 01.01.2013. Актив-
ність інвестиційної діяльності банків в досліджувано-
му періоді несуттєво збільшилася з 5% на 01.01.2008
до 8% на 01.01.2013. При цьому активність залучення
коштів клієнтів на строкові депозити на 01.01.2013
складала 30% проти 29% станом на 01.01.2008.
Таким чином, існують резерви покращення інте-
грованого управління кредитами і депозитами; не всі
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банки забезпечують достатню повноту використання
залучених ресурсів. Така ситуація є додатковим чин-
ником подорожчання кредитних продуктів українсь-
ких банків і зниження ефективності банківської ціно-
вої політики.

Інтегральний показник якості банківських активів
зменшився з 97% станом на 01.01.2008 до 89% на
01.01.2013. Через погіршення якості активів значні
ресурси банків іммобілізуються у резерви під активні
операції. Це зменшує можливості банків використо-
вувати практично безкоштовні ресурси у вигляді влас-
ного капіталу і досить дешеві ресурси  поточних де-
позитів клієнтів. Певний ресурсний голод, особливо
у банків з невисоким рейтингом, спонукає до підтри-
мання власної депозитної бази шляхом завищення цін
на депозитні продукти. Це зменшує чистий спред
банків, погіршує їх кредитну культуру; в результаті
створюються умови для погіршення якості банківсь-
ких кредитних портфелів. Банківські установи деякою
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мірою зменшують вимоги щодо оцінки кредитоспро-
можності своїх клієнтів. Існує певна закономірність:
на придбання дорогих кредитних продуктів охоче по-
годжуються менш відповідальні  і більш ризиковані
для банку позичальники.

За даними аналізу питома вага проблемних кре-
дитів в структурі кредитних портфелів комерційних
банків України збільшилася з 1% станом на 01.01.2008
до 9% станом на 01.01.2013. Збитки від списання без-
надійної кредитної заборгованості банків призводять
до збільшення витрат банківської діяльності і сприя-
ють зростанню цін на банківські кредити.

Висновки. Перспективними напрямками удос-
коналення розробки і впровадження цінової політики
банку є взаємопов’язане застосування концепцій пря-
мого маркетингу, диференційованого ціноутворення і
взаємопов’язаного ціноутворення на кредитні і депо-
зитні продукти. Індикаторами результативності ціно-
вої політики банку є чистий спред і чиста процентна
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маржа. Ці показники в дослідженому періоді – з
01.01.2008 по 01.01.2013 – мають загальну тенденцію
до зниження, що свідчить про зменшення економіч-
ної ефективності цінової політики комерційних банків
України. Для поглиблення оцінки економічної ефек-
тивності цінової політики комерційного банку пропо-
нуємо використовувати чистий  кредитно-депозитний
спред; недоліком запропонованого до впровадження
показника є неможливість його визначення зовнішні-
ми аналітиками.
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номічної ефективності цінової політики комерційних
банків України.
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РЕНТА В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ стандартных для Украины и других стран
постсоветского пространства определений и класси-
фикаций видов ренты в горной промышленности, в т. ч.
горной ренты, ([1, с. 107; 2, с. 28 – 29; 3; 4; 5, с. 10 –
11; 6; 7] и др.) позволяет сделать следующие выводы.

Различные  специалисты отмечают, что рента в
горной промышленности представляет собой сверх-
прибыль, экономическую прибыль, дополнительный
доход,  доход за вычетом некоторых издержек, цену
минеральных ресурсов, их стоимость, платежи госу-
дарству за их использование и т. д. Причем четкое
определение каждого из этих разнородных терминов
в большинстве случаев не дается.

Обычно ренту в горной промышленности под-
разделяют на абсолютную и дифференциальную I и
II рода. Вместе с тем некоторые ученые выделяют в
составе ренты в горной промышленности еще и моно-
польную [2, с. 28 – 29], ценовую [4], экологическую
[1 с. 107], горно-производственную ренту [3 и т. д., а
другие считают, что абсолютной ренты не существует
и признают наличие только дифференциальной [8; 9].
При этом одни ученые включают в состав горной
ренты все вышеназванные виды ренты, а другие –
только абсолютную и дифференциальную I рода.

Кроме того, широко распространенные в Украи-
не представления о ренте в горной промышленности
основаны на ряде устаревших теоретических положе-
ний времен Д. Рикардо и К. Маркса и во многом не
учитывают достижений современной экономической
теории по данным проблемам.

Так многиет специалисты считают, что часть
ренты в горной промышленности (абсолютная и диф-
ференциальная I рода) обусловлены некими особыми
свойствами минеральных ресурсов как третьего фак-
тора производства.

При  этом абсолютную ренту обычно связывают
с такими свойствами минеральных ресурсов как их
редкость, дефицитность, ограниченность, невозобно-
вимость, исчерпаемость и т. д. [2, с. 28; 10, с. 10].

В западной же экономической теории считается
давно доказанным, что абсолютной ренты не сущес-
твует [11, с. 266, 371; 12, с. 5 – 7; 19, с. 4 – 10].

Редкими, дефицитными или ограниченными
являются все ресурсы, а не только природные. Пред-
ложение большинства видов минеральных ресурсов

не является абсолютно неэластичным даже в кратко-
срочной, не говоря уже о более длительной, перспек-
тиве. Во-первых, при росте спроса существуют тех-
нологические возможности достаточно быстро уве-
личивать до определенного уровня объемы добычи по-
лезных ископаемых на разрабатываемых месторож-
дениях. Во-вторых, в среднесрочной перспективе
может быть организована добыча на законсервиро-
ванных и ранее разведанных месторождениях, кото-
рые не разрабатывались. В-третьих, постоянно откры-
ваются новые месторождения, причем некоторые из
них с лучшими природными характеристиками, чем
эксплуатирующиеся. В-четвертых, совершенствуют-
ся технологии добычи, переработки и использования
минеральных ресурсов, что пока позволяет увеличи-
вать их предложение в соответствии с ростом спроса.

Незаменимость, исчерпаемость и невозобнови-
мость минеральных ресурсов также обычно не явля-
ются причинами образования какой-то особой ренты.

Мнение о том, что минеральные ресурсы в це-
лом и даже отдельные их виды находятся на грани
исчерпания, пока не находит убедительных подтверж-
дений, поскольку постоянно открываются новые
месторождения, появляются технологические возмож-
ности разработки запасов, которые ранее не исполь-
зовались. Кроме того, технический прогресс приводит
к повышению эффективности использования продук-
ции горной промышленности, многим видам мине-
ральных ресурсов нахо-дятся различные заменители,
зачастую превосходящие их по ряду свойств (альтер-
нативные виды энергии, новые материалы и т. д.) [13].

Ряд природных ресурсов (земля, водные, лес-
ные ресурсы и т. д.) являются возобновимыми, но
вместе с тем, на постсоветском пространстве обычно
считается, что они также обеспечивают абсолютную
ренту. Кроме того, многие другие минеральные ре-
сурсы и выпускаемая в результате их добычи и пере-
работки продукция могут быть использованы в ка-
честве вторичного сырья. Причем потери ресурсов
при таком их использовании постоянно снижаются в
результате научно-технического прогресса. Таким
образом, минеральные ресурсы, за исключением то-
пливно-энергетических, которые обычно полностью
используются в одном производственном цикле,
являются частично возобновимыми.
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Некоторые ученые считают возможным суще-
ствование так называемой „ренты истощения”, поня-
тие которой близко к понятию абсолютной ренты [43,
с. 18]. Когда определенный вид минерального ресур-
са находится на грани истощения, у потребителей мо-
жет появиться необходимость перехода на его заме-
нитель, имеющий более высокую цену. При этом цена
на минеральный ресурс в какой-то момент может по-
выситься и установиться на уровне цены его замени-
теля, за счет возникает рента истощения. Очевидно,
что данная ситуация, если и может иметь место в ны-
нешних условиях, то достаточно редко и в отношении
только тех ресурсов, которые в действительности на-
ходятся на грани исчерпания (возможно, в отноше-
нии нефти, природного газа и др.), т. е. не для боль-
шинства видов полезных ископаемых.

Кроме того возможность существования абсо-
лютной ренты опровергается эмпирическими данны-
ми, согласно которым многие горные компании, при-
чем даже крупные и разрабатывающие наиболее при-
быльные месторождения,  а тем более малые и сред-
ние с худшими условиями разработки, на протяжении
длительных промежутков времени и даже всего пе-
риода эксплуатации, могут нести убытки, а большин-
ство других не получает сверхвысокие прибыли в
течение всего срока существования [3; 4; 12, с. 7 – 8].

Поскольку отрицательная рента постоянно наблю-
дается в практике, это означает, что абсолютная рента
может иметь место не всегда, а тогда, когда по каким-
то причинам происходит существенный рост спроса
и цен на минеральные ресурсы или снижение издер-
жек производства. Но такие явления наблюдаются на
любых рынках и это не может быть основанием для
утверждения о том, что именно при использовании
минеральных ресурсов возникает особая абсолютная
рента.

Некоторые специалисты также связывают нали-
чие абсолютной ренты с монополией [4]. Однако в
настоящее время большинство международных рын-
ков минеральных ресурсов являются высоко конку-
рентными, а собственники месторождений (добыва-
ющие страны, частные собственники и т. д.) в основ-
ном находятся в условиях жесткой конкуренции из-за
инвесторов. Даже если на отдельных рынках мине-
ральных ресурсов и есть монополизм, то он в основ-
ном связан не с особыми природными свойствами
полезных ископаемых, а с действующими на этих
рынках правилами (правительственными решениями,
сговором производителей и т. д.) и в принципе ничем
не отличается от монополии на других рынках.

Таким образом, абсолютной ренты в горной про-
мышленности на постоянной основе не существует.
На рынках минеральных, как и других видов ресур-

сов, может образовываться дифференциальная рента,
как положительная, так и отрицательная.

Дифференциальную ренту I рода украинские
ученые обычно связывают с тем, что некоторые
месторождения отличаются лучшими природными и
другими характеристиками (природным качеством
полезных ископаемых, горно-геологическими усло-
виями разработки, расположением и т. д.), которые
обеспечивают их пользователям различный уровень
доходов. Эти представления во многом базируются
на мнении классиков экономической науки о том, что
природные ресурсы являются бесплатным даром и
различия в объективных характеристиках месторож-
дений никак не отражаются на цене, по которой при-
обретается право на их разработку, и на издержках,
связанных с их эксплуатацией.

Вместе с тем в нынешних условиях горные ком-
пании обычно платят собственниками минеральных
ресурсов за их использование в целях геологораз-
ведки и добычи (приобретают участки земли и недр,
вносят арендную плату, рентные налоги и т. д.). Кроме
того, практически всегда имеются альтернативные
издержки  использования участков земли и недр, а
поиск, разведка, добыча и переработка полезных
ископаемых требуют значительных затрат. Причем
стоимость прав на использование минеральных ресур-
сов, а также в некоторых случаях и издержки, свя-
занные с их эксплуатацией, достаточно сильно зави-
сят от природных и других объективных характерис-
тик месторождений. Рента в горной промышленности
в основном образуется за счет того, что права на
использование минеральных ресурсов достаются
горным компаниям бесплатно, по заниженным ценам,
или они не несут всех издержек, связанных с их
разработкой (например, на охрану труда, ОПС). Чаще
всего это происходит при государственной собствен-
ности на недра и неэффективном налоговом и гор-
ном законодательстве, а также в результате право-
нарушений, коррупции.

Т. е. дифференциальная рента I рода также
обычно связана не с особыми природными свойства-
ми минеральных ресурсов, а с институтами, регули-
рующими соответствующие отношения, и при эффек-
тивных институтах ее может и не быть. На то, что на
величину горной ренты влияют правовые и полити-
ческие особенности страны, указывают многие рос-
сийские и украинские специалисты. Однако это не
находит отражения при определении и классификации
видов ренты в горной промышленности.

В целом, современная экономическая наука в
основном отказалась от мысли, что нужно иметь ка-
кую-то особую теорию природной ренты. В состоя-
нии длительного стационарного равновесия совокуп-
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ный продукт сводится к зарплате и проценту в виде
выплат за труд и капитал, а третьего производствен-
ного фактора нет. Земля и другие природные ресурсы
представляют собой разновидность капитальных ре-
сурсов длительного пользования, аналогичную недви-
жимости [11, с. 92 – 93].

Стандартные для постсоветской науки определе-
ния и классификации видов ренты в горной промыш-
ленности имеют и ряд других недостатков.

Так, например, принято считать, что горную рен-
ту могут получать только добывающие компании. На
самом же деле это могут быть собственники мине-
ральных ресурсов в недрах, компании, ведущие ГРР,
а также третьи лица, изымающие у них часть ренты
(коррумпированные чиновники, мафия и т. д.).

Обычно считается, что рента II рода связана
исключительно с более эффективной деятельностью
хозяйствующих субъектов. Вместе с тем в соответствии
с современной экономической теорией она может быть
обусловлена также созданием отрицательных экстер-
налий, оппортунистическим поведением в отношении
контрагентов и работников, поиском ренты и т. д.

Таким образом, несмотря на значительное коли-
чество работ ученых постсоветского пространства,
посвященных определению и классификации видов
ренты в горной промышленности, существует значи-
тельный разброс мнений по данным вопросам, а наи-
более распространенные определения и классифика-
ции имеют многочисленные недостатки. Это препят-
ствует правильному решению проблем государствен-
ного регулирования отношений, связанных с исполь-
зованием минеральных ресурсов и налогообложения
горной ренты.

Вышеизложенное предопределило необходимость
исследования данных проблем с целью разработки
более обоснованных определений и классификаций
видов ренты в горной промышленности.

На основании проведенного анализа факторов,
влияющих на величину ренты в горной промышлен-
ности, предлагается следующая классификация соот-
ветствующих видов ренты (см. рис. 1).

Ренту в горной промышленности, т. е. ренту от
использования минеральных ресурсов, которую
могут получать субъекты хозяйственной деятельнос-
ти, ведущие геологоразведку, добычу и первичную
переработку полезных ископаемых, прежде всего
предлагается подразделять на горную, в основном не
зависящую от решений и действий хозяйствующих
субъектов, и предпринимательскую ренту, которая в
основном обусловлена их решениями и действиями.

Желательность классификации видов ренты по
данному признаку вызвана тем, что это позволяет
выделить в ее составе ту часть, которую целесооб-

разно облагать налогами. Согласно стандартной на-
логовой теории неискажающими или не влияющими
на эффективность (общественное благосостояние)
являются налоги, величина которых не зависит от по-
ведения (решений и действий) экономических субъек-
тов [14, с. 371].

Налогообложение этих доходов также является
справедливым, поскольку хозяйствующие субъекты
получают их в связи с объективными причинами, а не
за счет того, что они принимали лучшие решения:
осуществляли инвестиции, предпринимали усилия,
рисковали и т. д. В случае, если минеральные ресур-
сы в недрах принадлежат обществу, налогообложе-
ние данных доходов является тем более справедли-
вым, поскольку их должны получать все граждане, а
не лица, которым передаются права на использование
минеральных ресурсов.

К ним относятся фундаментальные научные, тех-
нологические и институциональные характеристики
мировой социально-экономической системы и ее гор-
ного сектора, социально-экономические характерис-
тики стран и регионов, в которых ведется горная дея-
тельность, а также природные свойства месторожде-
ний и характеристики окружающей природной среды
или экологические характеристики стран и регионов,
в которых они расположены (см. рис. 1).

Горная рента представляет собой часть эконо-
мической прибыли от передачи прав собственности
(прав на использование) участка земли и недр для
целей разведки и добычи полезных ископаемых или
от реализации продукции горной компании, которая
обусловлена факторами,  в основном не зависящими
от решений и действий конкретных хозяйствующих
субъектов.

Во-первых, общий уровень развития науки, тех-
нологий и действующие на определенных этапах су-
ществования мировой экономики и ее горного сек-
тора институты определяют общие условия ведения
хозяйственной деятельности горными компаниями и
влияют на уровень цен на минеральные ресурсы и
издержек, с которыми они сталкиваются, а следова-
тельно и на величину ренты, получаемой некоторыми
из них. Решения отдельных хозяйствующих субъек-
тов обычно не оказывает существенного влияния на
эти факторы.

Во-вторых, на уровень ренты, получаемой гор-
ными компаниями, также существенно влияют раз-
личные технологические, институциональные и при-
родные характеристики регионов, в которых ведется
горная деятельность, а кроме того, природные харак-
теристики разрабатываемых месторождений. Отдель-
ные хозяйствующие субъекты обычно тоже не могут
повлиять на эти  факторы. Вместе с тем, по большин-
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ству видов полезных ископаемых в каждый момент
времени обычно имеется ряд пригодных по своим
природным и институциональным характеристикам для
разработки месторождений, которые расположены в
разных странах и регионах. Поэтому инвесторы в ряде
случаев имеют возможности их выбора, а, следова-
тельно, величина получаемой горной ренты зависит
не только от объективных характеристик месторож-
дений, но и от принимаемых ими решений.

Рента, в основном обусловленная решениями и
действиями хозяйствующих субъектов, может быть
названа предпринимательской, если к предпринима-

телям относить лиц, принимающих основные реше-
ния относительно инвестиций и текущей хозяйствен-
ной деятельности горных компаний (инвесторов, соб-
ственников минеральных ресурсов и компаний, топ-
менеджеров и др.).

Предпринимательская рента  – это часть эко-
номической прибыли от продажи прав на минераль-
ные ресурсы в недрах или продукции горной компа-
нии, в основном обусловленная решениями и действи-
ями хозяйствующих субъектов в процессе осуществ-
ления инвестиций и в текущей деятельности.

Она подразделяется на: 1) ренту, обусловленную

Н. В. Жикаляк

Рис. 1. Экономическая прибыль (рента) в горной промышленности

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕНТА В ГОРНОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Горная рента  
(в основном не зависящая от поведения 

хозяйствующих субъектов) 

Предпринимательская рента  
(в основном зависящая от поведения 

хозяйствующих субъектов)   

Рента, обусловленная  
фундаментальными социально-
экономическими факторами,  

действующими в мире и стране, в т. ч.: 
а)  уровнем развития науки; 
б)  уровнем развития технологий; 
в) уровнем развития институтов.  

Рента, обусловленная региональными 
социально-экономическими  

факторами, в т.ч.:  
а) размещением промышленности; 
б) производственной и социальной  
инфраструктурой; 
в) правилами, регулирующими  
хозяйственную деятельность в регионе. 

Рента, обусловленная  
природными и экологическими 

факторами, в т. ч.: 
а) размером месторождений;   
б) горно-геологическими условиями;   
в) природным качеством полезных     
    ископаемых; 
г) состоянием окружающей среды 
страны и региона. 

Рента, обусловленная  
решениями и действиями,  
приводящими к росту  

благосостояния общества, в т. ч.: 
а) инвестициями в более эффек-
тивные технологии и институты; 
б) технологическими и институ-
циональными инновациями; 
в) поведением, связанным с созда-
нием положительных  и снижени-
ем объема отрицательных экстер-
налий. 

Рента, обусловленная решения-
ми и действиями, приводящими 
к снижению благосостояния  

общества, в т. ч.: 
 а) созданием отрицательных экс-
терналий;  
б) оппортунистическим поведе-
нием в отношении других  эконо-
мических субъектов; 
в) поиском ренты и участием в 
коррупции. 
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принятием хозяйствующими субъектами решений,
обеспечивающих им и обществу в целом рост эффек-
тивности производства или благосостояния общества;
2) ренту, обусловленную решениями, увеличивающи-
ми доходы хозяйствующих субъектов, но приводящи-
ми к снижению эффективности общественного про-
изводства.

Первый вид предпринимательской ренты, в свою
очередь, может быть разделен на: а) ренту, обуслов-
ленную инвестициями в существующие, более эффек-
тивные технологии и способы организации хозяй-
ственной деятельности; б) ренту, связанную с исполь-
зованием технологических и институциональных ин-
новаций; в) ренту, обусловленную действиями, при-
водящими к созданию положительных или снижению
объемов отрицательных экстерналий (получаемую в
результате рационального использования минеральных
ресурсов, т. е. их сбережения в интересах будущих
поколений, снижения экологического вреда, осущест-
вления инвестиций, способствующих экономическо-
му и социальному развитию стран и регионов, в кото-
рых ведется горная деятельность).

Второй вид предпринимательской ренты подраз-
деляется на: 1) ренту, обусловленную использовани-
ем хозяйствующими субъектами технологий и спосо-
бов организации хозяйственной деятельности, обес-
печивающих им до-полнительные доходы за счет со-
здания отрицательных экстерналий для других хозяй-
ствующих субъектов, представителей местных общин,
населения страны и будущих поколений в результате
неэффективного использования минеральных ресур-
сов и нанесения  экологического вреда; 2) ренту, об-
условленную оппортунистическим поведением в
отношении лиц, непосредственно сотрудничающих
с субъектами горной деятельности: собственников
участков земли и недр, работников горных компаний,
поставщиков, потребителей и т. д.; 3) поиском ренты
и участием в коррупции, то есть действиями, направ-
ленными на то, чтобы получить ренту благодаря опре-
деленным решениям представителей властей (предо-
ставлению им прав на разработку месторождений с
ценными запасами и других благ от государства по
заниженным ценам, защите от конкуренции, получе-
нию возможностей нарушать законодательство и т. д.).

Предпринимательская рента в основном зависит
от решений и действий хозяйствующих субъектов.
Вместе с тем, поскольку они действуют в определен-
ных социально-экономических условиях, их решения
во многом зависят от доступных им технологий и дей-
ствующих институтов.

В целом разделить ренту на вышеназванные
виды, используя различные статистические показате-
ли, нормативы, математические зависимости и т. д.,

практически невозможно. Это вызвано как тем, что
официальные данные в условиях Украины крайне не-
достоверны, так и тем, что факторы, от которых за-
висит величина различных видов ренты, тесно взаи-
мосвязаны между собой, обусловлены некоторыми
общими для всех них и специальными для каждого
из них причинами, которые влияют друг на друга и
могут изменяться одновременно. Причем их взаимо-
связи зачастую слабо изучены. А, следовательно, от-
дельно оценить влияние каждого из них на общую
величину экономической прибыли затруднительно.
Кроме того, как известно, и общую величину эконо-
мической прибыли или ренты, в отличие от бухгал-
терской прибыли, обычно определить достаточно
трудно.

Но при этом возможна субъективная оценка ве-
личины разных видов ренты и достижение консенсу-
са между заинтересованными сторонами (прави-
тельством и хозяйствующими субъектами, ведущими
горную деятельность) относительно того, какая часть
ренты является горной, а какая предпринимательской.
Когда хозяйствующие субъекты и общество считают,
что налог изымает горную ренту, он воспринимается
как неискажающий и справедливый.

В заключение необходимо отметить, что предло-
женная классификация видов ренты в горной про-
мышленности имеет следующие особенности в срав-
нении с общепринятыми в Украине.

Во-первых, в ней не выделяется абсолютная
рента, поскольку такой вид ренты не существует. Это
позволяет признать необоснованными предложения
ряда специалистов в отношении необходимости спе-
циальных налогов, направленных на изъятие у добы-
вающих предприятий абсолютн6ой ренты.

Во-вторых, предложено разделять ренту в гор-
ной промышленности на горную, в основном не
зависящую от решений и действий хозяйствующих
субъектов, а также на предпринимательскую, которая,
в свою очередь, обусловлена решениями и действия-
ми, повышающими и снижающими общественное
благосостояние. Подразделение ренты на данные три
вида позволяет обосновать основные направления
совершенствования методов государственного регу-
лирования деятельности предприятий горной промыш-
ленности.

В отношении горной ренты целесообразно совер-
шенствование механизмов ее специального налого-
обложения с целью изъятия значительной части этого
вида ренты в пользу государства.

Необходимо также повысить заинтересованность
в получении хозяйствующими субъектами предпри-
нимательской ренты, связанной с действиями, повы-
шающим и общественное благосостояние, путем пре-
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доставления им налоговых и других стимулов, а так-
же обеспечения возможностей для использования
научных достижений, эффективных технологий и т.д.

И, наконец, требуется снизить стимулы для  по-
лучения ренты за счет действий хозяйствующих
субъектов, снижающих общественное благосостоя-
ние. В частности, следует: а) совершенствовать мето-
ды регулирования отрицательных экстерналий (их на-
логообложение, запреты, предписания и т. д.; б) обес-
печить более четкую спецификацию прав собствен-
ности вообще и на минеральные ресурсы, в частности;
в) снизить возможности для принятия представителя-
ми властей решений, связанных с использованием
минеральных ресурсов, на свое усмотрение.
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Жикаляк М. В. Рента в гірнічій промисло-
вості: види і причини утворення

Проаналізовано загальноприйняті в Україні кла-
сифікації видів ренти у гірничій промисловості, вияв-
лено їх основні недоліки, розроблена науково обґрун-
тована класифікація і подано визначення видів ренти,
які можуть отримувати гірничі підприємства.

Ключові слова: гірнича рента, підприємницька
рента, державне регулювання гірничої промисловості.

Жикаляк Н. В. Рента в горной промышлен-
ности: виды и причины образования

Проанализированы общепринятые в Украине
классификации видов ренты в горной промышлен-
ности, выявлены их основные недостатки, разработа-
на научно обоснованная классификация и дано опре-
деление видов ренты, которые могут получать горные
предприятия.

Ключевые слова: горная рента, предприниматель-
ская рента, государственное регулирование горной
промышленности.

Zhikalyak M. V. Rent in Mining Industry: Kinds
and Reasons of Creation

The classifications of types of rent in mining industry
generally accepted in Ukraine are analysed, their basic
defects are educed, scientifically reasonable classification
is worked out and determinations of kinds are given rents
that can get moun-tain enterprises.

Key words: mining rent, enterprise rent, government
control of mining industry.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
Для нормального функціонування банківської си-

стеми в цілому, а також кожної із її складових – комер-
ційних банків, необхідно, щоб кожний з них мав влас-
ну правдиву об’єктивну інформацію про фінансовий
стан та стан їх матеріальних та фінансових ресурсів.
Саме управлінський облік в кожній інституціональній
одиниці в складі бухгалтерського обліку готує таку
інформацію, формує її і зберігає для видачі користува-
чам з метою планування, контролю та прийняття управ-
лінських рішень.

Такі важливі функції управлінського обліку при-
вертали увагу багатьох вчених як вітчизняних, так і за-
рубіжних до вивчення сутності, форм управлінського
обліку та його можливостей з метою використання
інформації, що надається ним, в щоденному (поточно-
му) управлінні комерційними банками.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особ-
ливо значимими для становлення, розвитку і впрова-
дження систем управлінського обліку в облікову прак-
тику комерційних банків стали праці таких видатних
вчених як: К. Друрі, М. Г. Чумаченка, С. Ф. Голова,
Ф. Ф. Бутинця, Л. М. Кіндрацької, І. А. Клочкова,
А. Г. Терехова, Ю. Н. Ющенкова та ін. Не дивлячись
на великий внесок цих вчених в розвиток управлінсь-
кого обліку, вони зосереджували увагу на теоретичних
питаннях, шляхах розвитку та розробки концептуаль-
ної схеми організації управлінського обліку в банках,
застосування його складових через планування, облік,
аналіз, контроль через систему бюджетування, форму-
вання фінансової структури банку з питань побудуван-
ня внутрішнього плану рахунків, механізм трансферт-
ного ціноутворення, розрахунки ефективності діяльності
структурних підрозділів [9; 17; 8; 6; 12; 13].

Втім, упровадженню та організації управлінсько-
го обліку в банках учені-економісти приділяють значно
менше уваги, чим іншим видам обліку. Недостатньо
висвітлені організація та напрямки розвитку обліково-
го процесу характерні ознаки управлінського обліку,
не здійснена внутрішня реструктуризація банку щодо
децентралізації центрів обліку через відокремлення
різних видів діяльності.

Тому нами поставлені задачі: визначити та класи-
фікувати потоки аналітичної інформації за рівнями орга-
нізаційної структури управління, намітити принципові
питання, що мають бути вирішені у разі удосконалення

управлінського обліку з метою підвищення ефектив-
ності управління банком в цілому.

Виклад основного матеріалу. Проведені нами
дослідження, а також дослідження інших вчених ствер-
джують, що у даний час основною інформаційною си-
стемою є система бухгалтерського обліку, у межах якої
функціонують взаємопов’язані підсистеми, а саме: під-
система фінансового обліку, підсистема управлінсько-
го обліку та підсистема податкових розрахунків [9,
с. 539]. В такій сукупності п. 5 Закону України „Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в України” і
закріплена система бухгалтерського обліку і в законо-
давчому порядку [3]. В той же час ми погоджуємося з
Л. М. Кіндрацькою, що помилково вважати, що управ-
лінський облік започатковано саме цим Законом бо в
Закону записано, що підприємство (в тому числі банк)
самостійно розроблює систему внутрішньогосподар-
ського (управлінського) обліку, звітності і контролю гос-
подарських операцій.

Господарський механізм банку приводить в дію
обліковий механізм, що функціонує за трьома напря-
мами, які передбачають виконання певних цілей та зав-
дань, що впливає на визначення поняття банківського
обліку (рис. 1) [5, с. 88].

 Отже, під предметом банківського обліку варто
розуміти інформаційне відображення стану активів і
пасивів банку та їх раціональне використання в процесі
розширеного суспільного відтворення [7, с. 167].

Звісно, що з метою чіткого налагодження обліко-
вого процесу в банку керівництво розробляє та затвер-
джує облікову політику. Облікова політика – це су-
купність визначених у межах чинного законодавства
принципів, методів і процедур, що їх використовує банк
для складання та подання фінансової та управлінської
звітності. Основне призначення облікової політики роз-
глянуто на рис. 2 [16, с. 20].

Кожен банк самостійно розробляє облікову полі-
тику. Облікова політика повинна базуватися на Законах
України „Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність”, „Про банки і банківську діяльність”, чинно-
му законодавстві з питань ведення бухгалтерського
обліку та застосування норм податкового законодав-
ства [1; 2].

На формування облікової політики впливає стра-
тегія фінансово-економічного розвитку, принципи ви-
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бору методик обрахунку процентів за кредитами та де-
позитами, порядок обрахунку норм амортизаційних
відрахувань, рівень інформаційного забезпечення, ква-
ліфікація працівників тощо.

Управлінський облік – це процес виявлення, ви-
мірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпре-
тації і передачі інформації, яка використовується управ-
лінською ланкою з метою планування, оцінки і контро-
лю всередині банку та для забезпечення ефективного
використання ресурсів [8, с. 63].

Побудова такого обліку повинна забезпечувати
одержання інформації для здійснення контролю поточ-

ної діяльності банку і його структурних підрозділів,
оптимізації використання ресурсів, виміру та оцінки
ефективності, вироблення стратегії і тактики управлін-
ня, планування діяльності банку, прийняття управлінсь-
ких рішень.

Великою мірою успішний розвиток банківсько-
го бізнесу залежить від ефективності та своєчасності
управлінських рішень.

Характерною ознакою управлінського обліку є
взаємозв’язок його складових: планування, обліку, ана-
лізу, контролю та регулювання. Обліковий компонент
лише один із елементів цього взаємозв'язку, хоча

 

 
Рис. 1. Напрями облікового механізму
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Рис. 2. Призначення облікової політики
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досить важливий він становить інформаційну основу
управління внутрішньою діяльністю банку, впливаючи
на його стратегію і тактику, рис. 3 [8, с. 63].

Внутрішня реструктуризація банку дає змогу де-
талізувати центри обліку через відокремлювання:

1. Центрів прибутку – підрозділів, які відповідальні
за розміщення коштів, тобто здійснюють активні опе-
рації, що сприяють отриманню банківського прибутку.

2. Центрів обслуговування – підрозділів, діяльність
яких хоч і не пов'язано з процесами розміщення ре-
сурсів, але котрі отримують дохід (здебільшого комі-
сійний), що є платою за виконувані ними функції:
операційний відділ, відділ міжнародних розрахунків,
відділ консультування клієнтів.

3. Центрів залучення – підрозділів, на які покла-
дається складний процес залучення ресурсів, і котрі з
огляду на платність ресурсів на фінансових ринках
формують основний обсяг процентних витрат банку.

4. Центрів забезпечення – підрозділів, що нада-
ють послуги внутрішнім центрам прибутку, обслугову-
вання, залучення [10, с. 169].

Фінансовий результат центру прибутку формуєть-
ся за формулою 1.

ЕП = РД + ВД - ВПВ - ЗПВ - ВВ, (1)
де; ЕП – економічний прибуток центру прибутку;
РД – реальні доходи, зароблені центром прибутку;
ВД – внутрішні доходи, як плата за надання по-

слуг іншим підрозділам;
ВПВ – власні прямі витрати;
ЗПВ – загальні прямі витрати;
ВВ – внутрішні витрати за послуги, отримані від

інших підрозділів банку [7, с. 83].
Управлінська звітність є результатом, продуктом,

деяким підсумком, висновком обліку або процесу фор-
мування інформації про фінансово-господарську
діяльність або ситуацію. Це подання інформації з метою
максимального полегшення та ефективності прийняття
управлінських рішень. Аналіз, як і облік та контроль,
це один з інструментів формування інформації, а
звітність – це результат цього формування, це подання
інформації її користувачеві [4, с. 32].

Класифікація потоків аналітичної інформації всере-
дині банку за рівнями організаційної структури управління.

Перший рівень аналітики (режим on-line): первин-
на інформація про здійснені операції по всіх сегментах
бізнесу.

Другий рівень аналітики: інформація про підсум-
ки операційного дня.

Третій рівень аналітики: інформація наростаючим
підсумком на щоденній основі.

Четвертий рівень аналітики: спеціальна інформа-
ція для керівництва на щоденній основі.

П'ятий рівень аналітики: підсумкова інформація за
звітний період [11, с. 86].

Виходячи з рівня управлінських завдань звітність
можна розділити на три основних рівня:

– Оперативний рівень (формуються і узагальню-
ються вихідні дані ділових операцій, складаються зве-
дення даних);

– Тактичний рівень (формується зведена інфор-
мація у звітності про результати діяльності, про ризики,
про фінансовий стан);

– Стратегічний рівень – формування зведеної
звітності, що характеризує ступінь наближення до реа-
лізації стратегічних цілей [13, с. 44].

Серед принципових питань, які мають бути вирі-
шені у разі впровадження управлінського обліку, ви-
значення структури управлінського рахунку. Якщо ра-
ніше основний акцент робився на підготовку обов'яз-
кової звітності і забезпечення окремих бізнес-процесів,
то зараз наголос починає зміщуватися у бік ефективно-
го управління банком в цілому. Все більшу актуальність
набуває проблема підвищення якості менеджменту з ме-
тою належного рівня прибутковості і стійкості банку.

Для цього необхідно проаналізувати власний ка-
пітал та зобов'язання „Кредитпромбанку”, для аналізу
використовують формули:

Рівень власного капіталу у структурі загальних
пасивів визначається за формулою 2 [5, с. 43]:

%,100×=
П
ВКВКРівень (2)

де:Рівень ВК – рівень власного капіталу банку у
структурі загальних пасивів банку, %;

ВК – власний капітал банку, тис. грн;
П – пасиви банку, тис. грн.
Рівень ВК 2009 = 1263607 : 13589849 *100% = 9,2%
Рівень ВК 2010 = 1844201 : 14195936 *100% = 12,9%
Рівень ВК 2011 = 2115151 : 12493480 *100% = 16,9%
Залежність банку від його засновників (акціонерів,

учасників) характеризує коефіцієнт достатності влас-
ного капіталу, який розраховується за формулою 3:

%,100. ×=
ВК
СКК ДОСТ (3)

де:КДОСТ. коефіцієнт достатності власного капіталу
банку, %;

СК – сплачений статутний капітал банку, тис. грн;
ВК – власний капітал банку, тис. грн.
К дост 2009 = 1351061 : 1263607 *100% = 106,9%
К дост 2010 = 1839396 : 1844201 *100% = 99,7%
К дост 2011 = 2836401 : 2115151 *100% = 134,0%
Коефіцієнт захищеності власного капіталу харак-

теризує захищеність власного капіталу від інфляції че-
рез вкладення коштів у нерухомість, обладнання та інші
матеріальні активи [7, с. 43].

Коефіцієнт захищеності власного капіталу розра-
ховується за формулою 4:
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%,100×=
ВК
ОЗК зах (4)

де:  Кзах – коефіцієнт захищеності власного капіта-
лу, %;

ОЗ – основні засоби, тис. грн.;
ВК – власний капітал банку, тис. грн.
К зах 2009 = 240102 : 1263607 *100% = 19,0%
К зах 2010 = 187123 : 1844201 *100% = 10,1%
К зах 2011 = 167851 : 2115151 *100% = 8,0%
Мультиплікатор капіталу обчислюється як відно-

шення суми загальних активів до статутного капіталу
банку, формула 5 :

%,100×=
СК
АМ (5)

де: М – мультиплікатор капіталу;
А – сума загальних активів, тис. грн.;
СК – статутний капітал банку, тис. грн.
М 2009 = 13589849 : 1351061 = 10,0
М 2010 = 14195936 : 1839396 = 7,7
М 2011 = 12493480 : 2836401 = 4,4
Високий рівень власного капіталу у структурі за-

гальних пасивів ПАТ „Кредитпромбанк” свідчить про
ділову активність банку щодо залучення ресурсів та
розвитку клієнтської бази.

Коефіцієнт захищеності власного капіталу змен-
шився, зменшення даного показника свідчить про не-
достатню захищеність власного капіталу від інфляції
через вкладення коштів у нерухомість, обладнання та
інші матеріальні активи.

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу відображає
ступінь покриття активів акціонерним капіталом,зрос-
тання цього коефіцієнта є фактором зростання прибут-
ковості акціонерного капіталу.

Динаміку власного капіталу ПАТ „Кредитпром-
банк” за 2009 – 2011 рр. наведено на рис. 4.

Таким чином, протягом 2009 – 2011 рр. відбуло-
ся збільшення власного капіталу банку за рахунок

зростання прибутку та збільшення статутного капіталу
банку.

Для підвищення ефективності та вдосконалення
функціонування банківської системи України необхід-
но здійснити наступні заходи:

1. Стимулювати банки до активнішого управлін-
ня проблемними кредитами – використання європейсь-
кої схеми побудови процесів моніторингу і контролю
активів та надання підтримки з боку НБУ банкам.

2. Банківському сектору України підвищити рівень
капіталізації через: залучення до банків додаткового
акціонерного капіталу; розроблення банками планів
підвищення рівня капіталізації; стимулювання капіталі-
зації прибутку в банках; удосконалення методики роз-
рахунку обсягів і нормативів регулятивного капіталу та
нормативів ризику; впровадження обов'язкового коти-
рування та продажу банками власних акцій на відкри-
тому фінансовому ринку.

3. Підвищити якість підготовки банківських пра-
цівників, що потребує узгодження навчального проце-
су із відповідними запитами банків, враховуючи пос-
тійний динамізм фінансового ринку та зміни банківсь-
ких технологій здійснення різноманітних операцій.

4. Підвищити якість та конкурентоспроможність
банківських послуг шляхом активізації процесів консолі-
дації банків; розвитку структури банківського сектору;
забезпечення надійності банківських автоматизованих
систем; створення умов для застосування електронних
банківських технологій; стимулювання розвитку факто-
рингу та лізингу; створення умов розширення безготівко-
вих розрахунків в економіці; стимулювання банківського
обслуговування малого та середнього бізнесу, населен-
ня; розвитку нових сегментів ринку банківських послуг.

5. Здійснити швидке удосконалення інформацій-
них технологій для впровадження нових інформацій-
них продуктів.

6. Покращити управління ліквідністю в банківській
системі шляхом вдосконалення інструментарію регу-
лювання ліквідності та перегляд нормативів ліквідності;

 

планування облік аналіз 

контроль регулювання 

Рис. 3. Взаємозв’язок складових управлінського обліку
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планування заходів НБУ щодо управління ліквідністю;
спрямування зусиль на підтримання структурного де-
фіциту ліквідності; спрощення і вдосконалення лінійки
банківських депозитів; розробка адекватних моделей
прогнозування ліквідності банківської системи.

7. Нарощувати довгострокові ресурси банківської
системи за рахунок розвитку механізмів рефінансуван-
ня, збереження нульової норми резервування; забезпе-
чення рівності доступу до рефінансування всіх банків;
доповнення механізму довгострокового рефінансуван-
ня обмеженнями на використання наданих коштів.

8. Розробити механізм і умови участі держави в
капіталах банків – використання банків з державною
участю як каталізаторів становлення пріоритетних сег-
ментів фінансового сектора; створення „довгих гро-
шей”; посилення контролю за кредитною діяльністю
організацій.

9. Створити умови конкурентного співіснування
іноземних та українських банків  через вдосконалення
чинного законодавства, надання пільгових умов та га-
рантування кредитів на інвестиційні проекти; адміні-
стративного обмеження доступу іноземних банків, кон-
центрації додаткової пропозиції ресурсів на сегментах
ринку з найістотнішою присутністю зарубіжних креди-
торів; зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних
банків за рахунок чіткішого розподілу сфер діяльності
та сегментів ринку.

10. Забезпечити валютну стабілізацію шляхом не-
допущення значних курсових стрибків; підтримання
адекватного рівня пропозиції іноземної валюти на ва-
лютному ринку; посилення контролю за операціями
купівлі-продажу іноземної валюти; продовження прак-
тики проведення цільових аукціонів з продажу інозем-
ної валюти; звільнення від сплати збору до Пенсійного
фонду операцій з купівлі банками іноземної.

11. Запровадити маржинальну торгівлю цінними
паперами - успішне здійснення операцій із цінними па-
перами сприятиме диверсифікації діяльності банків і
підвищуватиме рівень ліквідності активів банку та по-
силить його конкурентне становище.

12. Здійснювати синдикований кредит, що підви-
щить  якість кредитного портфеля банків, дасть змогу
видавати великі кредити з меншим рівнем ризику

13. Активізувати маркетингову діяльність – ство-
рити необхідні умови для пристосування до вимог
ринку, що підвищить конкурентоспроможність й при-
бутковість [14].

За умови наявності достатнього обсягу інформації
щодо всіх напрямків діяльності банків, що передбачає
механізм управлінського обліку, можливості керівни-
ків регулювати економічні процеси всередині банку
значно зростають. Отже, управлінський облік набуває
ознак підсистеми інформаційної підтримки конкретно-
го управлінського рішення.

Висновки. Система сучасного обліку в банках
повинна не тільки характеризувати результати діяльності
у минулих періодах, а й забезпечувати підґрунтя для
прийняття управлінських рішень щодо поточної діяль-
ності та перспектив розвитку. Забезпечити отримання
такої інформації може налагоджений управлінський
облік в банках, який дає змогу фахівцям вільно виби-
рати форми, методи і прийоми обліку, аналізу та конт-
ролю.

Для банківських структур питання організації
управлінського обліку та пошуку ефективних методів
його ведення є актуальним, оскільки системи управ-
ління банком ускладнюються, запроваджуються нові
банківські продукти та послуги, зростають обсяги інфор-
мації. Управлінський облік є гнучкою системою, яка
базується на аналізі можливостей банків та прийняття
на їх основі виважених управлінських рішень.

До системи управлінського обліку входять такі
елементи як: фінансове планування, бюджетування,
центри відповідальності, фінансова та організаційна
структура, трансфертне ціноутворення. За допомогою
цих елементів відбувається організація управлінсько-
го обліку в банку та формування управлінської звіт-
ності.

Таким чином, в сучасних ринкових умовах управ-
лінський облік відіграє важливу роль в системі управ-
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ління банківських структур. Планування, прийняття
оперативних управлінських рішень, оцінка та контроль
потребують постійного інформаційного забезпечення,
основою якого є дані управлінського обліку.
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Іванчук Р. М., Іванчук О. А., Шеремета Д. В.
Шляхи розвитку управлінського обліку в комер-
ційних банках

У статті висловлено теоретичні й практичні аспекти
управлінського обліку як системи збирання, оброблення і
аналізу інформації з метою прийняття ефективних управл-
інських рішень. Автором узагальнена сутність, цілі та зміст
управлінського обліку, основи побудови управлінського
обліку в комерційних банках, управлінська звітність та
шляхи розвитку обліку в банках.

Ключові слова: банківська система, управлінський
облік, фінансовий облік, інформація, активи, пасиви,
власні кошти, запозичені кошти, залучені кошти, обліко-
ва політика, центри відповідальності, внутрішня звітність.

Иванчук Р. М., Иванчук О. А., Шеремета Д. В.
Пути развития управленческого учета в коммер-
ческих банках

В статье высказано теоретические и практичес-
кие аспекты управленческого учета как системы сбо-
ра, обработки и анализа информации для принятия эф-
фективных управленческих решений. Автором обоб-
щена сущность, цели и содержание управленческого
учета, основы построения управленческого учета в
коммерческих банках, управленческая отчетность и
пути развития учета в банках.

Ключевые слова: банковская система, управлен-
ческий учет, финансовый учет, информация, активы,
пассивы, собственные средства, заимствованные сред-
ства, привлеченные средства, учетная политика, цент-
ры ответственности, внутренняя отчетность.

Ivanchuk R. M., Ivanchuk О. А., Sheremeta D. V.
Ways of Administrative Account Development in
Commercial Banks

In a study suggested the theoretical and practical
aspects of management accounting as a system of
collecting, processing and analyzing information to make
effective management decisions. The paper summarized
the essence, purpose and content of management
accounting, management accounting bases for the
construction of commercial banks, management reporting
and the development of accounting in banks.
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Вступ. Сучасний стан економіки провокує
підприємства до детальних досліджень ринкової си-
туації, споживачів, конкурентів. Жорстка конкуренція
вимагає від підприємств нових підходів до ведення
бізнесу та здатність вміло застосовувати інструменти
впливу на вибір споживачів. Сучасний маркетинг
уособлює в собі систему організації всієї діяльності
підприємства для розробки, провадження й збуту то-
варів з урахуванням комплексного вивчення ринку і
запитів покупців для одержання максимального при-
бутку. Фундаментом теорії та практики маркетингу
підприємства, що працює у сфері роздрібної елек-
тронної торгівлі – є комплекс маркетингу підприєм-
ства. Товарна („Product”), збутова („Place”), цінова
(„Price”) та комунікаційна („Promotion”) маркетинго-
ва політика – чотири основні елементи комплексу
маркетингу, які запропонував Джером Маккарті у
1960 році [15]. Іноді до комплексу маркетингу вклю-
чають й інші елементи, що починаються на букву „Р”.
Деякі маркетологи-теоретики пропонують розширити
комплекс маркетингу з 4 до 5, 6, 7, 8, 10 і навіть 12
„Р”. Не дивно, що таке розширення поняття „комп-
лекс маркетингу” вразливе для критики.

Специфічні особливості комплексу маркетингу
підприємства, що працює у сфері роздрібної елек-
тронної торгівлі відмінні від традиційного ведення
бізнесу – різнорідність використання інструментів. Го-
ловною ціллю комплексу маркетингу підприємства,
що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі є
забезпечення стійких конкурентних переваг підпри-
ємства, завоювання міцних переваг на електронному
ринку та залучення нових потенційних споживачів.
Підприємству, що працює у сфері роздрібної елек-
тронної торгівлі варто не просто застосовувати комп-
лекс маркетингу, а постійно оцінювати його ефек-
тивність застосування, його кількісну оцінку, тобто
визначення об’ємів продажу та розмір отриманого
прибутку. Прибуток, об’єми продажу є фінансовими
показниками, які застосовуються для визначення кон-
курентоспроможності підприємства та впливають на
подальший розвиток підприємства в цілому.

Комплекс маркетингу підприємства, що працює
у сфері роздрібної електронної торгівлі передбачає

ефективне використання виробничих потужностей,
специфічних особливостей зовнішнього середовища,
нового високопродуктивного устаткування й прогре-
сивних технологій шляхом виявлення запитів спожи-
вачів та їх задоволення.

Огляд останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Дослідження ключових аспектів комплексу
маркетингу підприємств присвячено достатньо багато
досліджень та публікацій, як вітчизняних, так і зару-
біжних авторів. Хоча на нашу думку, основні інстру-
менти комплексу маркетингу підприємств, що працю-
ють в он-лайн та оф-лайн просторах є ідентичними.
Це питання вивчали такі закордонні вчені: Ф. Котлер,
П. Дойль, Ф. Штерн, Г. Ассєль Г. Армстронг, К. Хак-
север, Н. Д. Эріашвілі, К. Ховард; та досліджували
російські та українські вчені: Є. П. Голубков, Л. В. Ба-
лабанова, Р. Г. Бурчаков, О. М. Азарян, Г. Л. Багієв,
Н. В. Гайванович, В. В. Холод, І. В. Балабанова,
В. М. Мальченко, А. Л. Разумовська, М. О. Левіна,
В. І. Бєляєв, Ю. А. Ципкин, Б. А. Соловйов, В. В. Фе-
досєєв, А. П. Панкрухін.

Що стосується авторів, які досліджували комп-
лекс маркетингу саме підприємств, що працюють
у сфері електронної торгівлі, то варто зазначити:
А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. А. Левченко, В. В. Ца-
рьов, А. А. Кантарович, А. М. Грєхов, И. М. Евод,
А. В. Волокитин, А. П. Маношкин, А. В. Солдатенков,
С. А. Савченко, Ю. А. Петров, С. В. Лапаткін.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження специфічних особливостей комплексу марке-
тингу підприємства, що працює у сфері роздрібної
електронної торгівлі. Комплекс маркетингу є важли-
вим інструментарієм впливу на ринок у зв'язку з гіпер-
конкуренцією та стрімким розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій. Окреслене питання є до-
сить обширним, але багато питань щодо впроваджен-
ня комплексу маркетингу на підприємство, доцільність,
теоретичні основи є недослідженими саме у сфері роз-
дрібної електронної торгівлі.

Основний матеріал і результати дослідження.
Впровадження комплексу маркетингу на під-

приємстві є трудомістким, затратним, багаторівневим,
довготривалим процесом, що потребує багато зусиль
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не тільки підприємства в цілому, а й окремо кожного
працівника. Варто звернути увагу на інструменти комп-
лексу маркетингу, які застосовуються на підприєм-
ствах он-лайн та оф-лайн торгівлі. Спробуємо дослі-
дити основні складові комплексу маркетингу, розгля-
нувши структуру та інструменти комплексу маркетингу
підприємств, що працюють у сфері роздрібної елек-
тронної торгівлі (рис. 1) [6].

Комплекс маркетингу підприємства, що працює
у сфері роздрібної електронної торгівлі розглядає
e-products (електронні продукти), які в свою чергу
поділяються на: material products (матеріальні продук-
ти), до складу яких входять високотехнічні продукти,
що вимагають аналізу значних обсягів інформації, які
можуть бути представлені на Web-сервері; technical
products (технічні продукти) представлені для спеці-
алістів певних галузей або просунутих користувачів
Інтернет; products of medium and high value (продукти
середньої та високої вартості) призначені для спожи-
вачів з високим рівнем доходу та певної кваліфікації;
new products (нові продукти) – презентація товару
споживачам з інформаційним супроводженням;
information products (інформаційні продукти), які
можуть надаватися на безкоштовній основі з метою
рекламування, просування торгової марки, інтернет-
магазину, або для економічної вигоди [2, с. 105; 7].

Для того, щоб залучати якнайбільшу кількість
споживачів варто використовувати інформаційні про-
дукти, які є візитною карткою успіху електронного
магазину, а матеріальні продукти є безпосереднім за-
собом отримання прибутку.

Розглянемо відмінність електронного продукту,
який значною мірою відрізняється від звичайного про-
дукту (табл. 1).

У подальшому дослідженні розглянемо особли-
вості електронного продукту, який входить до складу
комплексу маркетингу у сфері роздрібної електрон-
ної торгівлі (рис. 2).

Формування цін у сфері роздрібної електронної
торгівлі є найбільш важливим елементом управління
маркетинговою діяльністю підприємства. Правильність
прийняття рішень щодо встановлення цін на товари та
послуги, розробка системи знижок, планування та
вибір вдалого моменту зміни цін в мережі Інтернет є
шляхом до процвітання підприємства в цілому. Ведення
бізнес-активності в мережі Інтернет має привабливіші
ціни для споживачів, на відміну від традиційної еконо-
мічної активності, за рахунок залучення торгових
агентів, використання зворотних аукціонів, наявності
безмитних зон, високого рівня конкуренції, цінової
еластичності ринку, швидкої зміни цін, формування
венчурного капіталу. Але все ж таки залишається ви-
значальним фактором встановлення цін на товари та
послуги в он-лайн середовищі – виробник, від якого
залежить подальша політика ціноутворення інших учас-
ників товароруху [8, c. 260 – 289].

При встановленні цін у роздрібній електронній
торгівлі використовуються основні методи традицій-
ного маркетингу: орієнтація на витрати, орієнтація на
попит і кон'юктуру ринку, на основі цін конкурентів.
Цінність товару у свідомості споживача підвищується
тоді, коли роздрібне підприємство в мережі Інтернет

Рис. 1. Комплекс маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі
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- сервісне 
обслуговування. 
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надає високий рівень обслуговування, знижує вартість
транзакції, мінімізує витрати на обслуговування про-
тягом життєвого циклу [3, c. 346 – 384].

Методи встановлення цін у сфері роздрібної елек-
тронної торгівлі повинні базуватися на таких принци-
пах: цільова направленість процесу ціноутворення,
варіативність, непреривність, циклічність, послідов-
ність, научність, обґрунтованість, адаптивність, універ-
сальність, оперативність. Указані принципи є фунда-
ментом формування цін на товари та послуги у сфері
роздрібної електронної торгівлі, але спробуємо не за-
бути про фактори, які визначають ціну та необхідні для
її встановлення [5, c. 126 – 136]:

– планування системи знижок, що здійснюєть-
ся при встановленні базових цін на продукт, що слу-
гують залученням більшої кількості споживачів;

– розрахунок повного комплексу витрат на кож-
ний продукт окремо;

– економічна вигода від реалізації продукту у
продавця та при купівлі у споживача;

– визначення цільового ринку, цільової аудито-
рію та потенційних конкурентів;

– адекватна оцінка якості продукту;
– дослідження наявності продуктів-субститутів

та продуктів-комплементів;
– розрахунок верхньої та нижньої межі цін на

продукти (нижня межа – витрати на виробництво та
розповсюдження, верхня межа – максимальна виго-
да від реалізації даного продукту);

– організація інформування про ціни потенцій-
них споживачів на нові продукти чи зміни вже вста-
новлених цін, що створює позитивний імідж у спожи-
вачів;

– чітко встановлена ціль ціноутворення: на осно-
ві збуту, на основі прибутку та на існуючому поло-
женні;

– визначення загальної політики та методів ціно-
утворення, що формують подальші дії підприємства;

– оцінка стратегій просування та розповсюджен-
ня продуктів виробниками та система знижок на про-
дукцію у виробника (знижка залежить від об'ємів ре-
алізуємої продукції);

– вплив етапу життєвого циклу продукту на його
ціну має пряму залежність;

Таблиця 1
Відмінність електронного продукту від традиційного продукту [4, c. 257 – 276]

І. В. Гамова

№ 

п/п 
Характеристика Традиційний продукт Електронний продукт 

1. Представлення продукту Матеріальне розміщення Віртуальне розміщення 

2. 
Доступ до продукту Лише у робочі часи 

компанії та за чітко 
вказаною адресою 

Будь-який час та з будь-
якого місця. 

3. 

Способи оплати Готівковий, безготівковий 
(кредитка картка). 

Безліч способів оплати: 
безготівковий (кредитна 
картка, платіжні 
термінали, служби 
переказу грошей); 
готівковий. 

4. Специфічні особливості Матеріальний товар. Матеріальний товар + 
інформаційний товар. 

5. Отримання продукту У магазині, для габаритних 
продуктів – доставка. 

Доставка поштою, 
кур’єром або в магазині. 

6. 
Присутність продукту Можна протестувати, 

переглянути продукт тощо. 
Продукт неможливо 
відчути, доторкнутися 
тощо. 

7. Цінова привабливість Продукт дорожче від 
інтерактивного продукту. 

Продукт є дешевшим на 
відміну від реального. 

8. 
Оцінювання продукту Лише покладатися на 

поради продавця-
консультанта та власну 
думку. 

Можна переглянути 
незалежні відгуки 
потенційних користувачів 
продуктом. 

 Таблиця складена автором по [4, с.257 – 276]
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– вплив макроекономічних факторів на еконо-
мічну ситуацію в країні в цілому та кризові ситуації в
економіці.

Вищенаведені фактори є ключовими рушійними
силами при прийнятті управлінських рішень встанов-
лення цін на товари та послуги [12, c. 174 – 192], [2,
c. 103 – 107].

Існують такі недоліки прийняття та реалізації
управлінських рішень встановлення цін у сфері роз-
дрібної електронної торгівлі:

1. Для підприємств, які працюють в електронно-
му просторі дуже важливим є враховувати ряд впо-
добань, побажань щодо  певних груп товарів та по-
слуг. Це завдання є складним для підприємств, що
призводить до недосконалості критеріїв та методик
оцінки рівня споживчих якостей товарів та послуг.

2. Ціни розглядаються відокремлено від інших
елементів комплексу маркетингу: просування та збут.

3. Для отримання вихідних даних для встанов-
лення цін на товари та послуги часто використовуєть-
ся недостовірна, неповна, вторинна інформація.

4. У багатьох випадках ціни встановлюються на
основі цін конкурентів, що призводить до демпінгу
цін та недоотримання прибутку.

5. Дуже часто процес встановлення цін на това-
ри та послуги в мережі Інтернет не відповідає реальній
ситуації на ринку. Ціни часто втрачають актуальність
та тим самим втрачається довіра до підприємства,
відбувається зміна думки про імідж підприємства в
очах постійних клієнтів [13].

Вищенаведені недоліки слугують для підпри-
ємств, що працюють у сфері роздрібної електронної

Рис. 2. Особливості електронного продукту

І. В. Гамова
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Електронний продукт 

Матеріальний продукт Інформаційний продукт 

Допомагає створити уявлення у 
свідомості споживача про 
матеріальний продукт. 

Може реалізуватися без 
інформаційного продукту, але 
не буде мати ефективності. 

Мотивом купівлі саме є 
інформаційний продукт: 
відеопредставлення, фото, 
технічні характеристики, 
аудіогід продукту,  відгуки, 
допомога он-лайн консультанта. 

Покупець шукає матеріальний 
продукт за допомогою 
інформаційного продукту. 

З продажу матеріального 
продукту покриваються витрати 
на створення інформаційного 
продукту. 

Задоволення потреб споживачів 
відбувається за допомогою 
матеріального продукту. 

Інформаційний продукт є 
передумовою зацікавленості 
матеріальним продуктом. 

Відноситься до продукту 
виробництва та відповідає 
наступним ознакам: 
• якість; 
• надійність; 
• відповідність очікуванням та 
задоволення потреб  споживачів. 

Є доповненням основного 
продукту  та у зв’язку з цим має 
такі характеристики 
• достовірність та новизна; 
• доцільність та актуальність; 
• взаємодія із зовнішнім 
середовищем; 
• цілісність та зрозумілість; 
• повнота та цінність. 
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торгівлі певним індикатором загроз, обумовлюючи не-
обхідність  використання комплексного підходу вста-
новлення цін, планування рівня базових цін, органі-
зації збору необхідних даних та аналізу найбільш ва-
гомих ціноутворюючих факторів.

Електронний продукт як засіб отримання еконо-
мічної вигоди від підприємницької діяльності, який має
двоїсту природу: інформаційне супроводження та ма-
теріальність, потребує потужних конкретних та систем-
них дій у просуванні. Головною причиною здійснення
цього є жорстка конкуренція, перенасиченість това-
рами ринку, однотипність продуктів та різноманітність
обслуговування.

Підприємству, що працює у сфері роздрібної елек-
тронної торгівлі, щоб утримувати лідируючи позиції
на електронному ринку та налагодити систему збуту
варто застосовувати конкретний та системний підхід
promotion (просування) електронних продуктів. Одна
з головних причин цього в тому, що кожний продукт
потребує свого підходу для продажу, який розрахова-
ний для кожного споживача окремо, тому дуже важ-
ливо індивідуалізувати підхід підприємства продажу
продуктів [14, c. 113 – 121].

   Просування електронних продуктів найчастіше
здійснюється шляхом реклами, стимулювання збуту,
паблік рілейшнз (PR), сейлз промоушн, прямого мар-
кетингу, супутніх заходів.

Ми сформували власний перелік інструментів
маркетингових комунікацій, які застосовують підпри-
ємства, що працюють у сфері роздрібної електронної
торгівлі (див. табл. 2).

Рекламна площа в мережі Інтернет також має свої
різновиди: банер; текстове посилання; спливаюче
вікно; веб-сайт рекламодавця; тематичний міні-сайт;
колаж.

У табл. 2 наведені інструменти комунікацій, які
доцільно застосовувати на підприємстві, що працює у
сфері роздрібної електронної торгівлі, та переваги їх
застосування.

Аналіз комунікацій діяльності суб’єктів роздріб-
ної електронної торгівлі дає підстави для наступних ви-
сновків: просування електронних продуктів повинно
ґрунтуватися на комплексній, безперервній, система-
тичній основі; усі вищенаведені інструменти марке-
тингових комунікацій повинні взаємодоповнювати один
одного, бути взаємопов’язаними та націленими на
максимальну результативність від впровадження.

Ще одним важливим елементом комплексу мар-
кетингу є місце (place). Збутова політика підприєм-
ства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі
ґрунтується на розробці шляхів розподілу товарів від
виробника до споживача. Для цього варто викорис-
товувати: виключення посередників, здійснення сег-

ментації товарів, надання сервісного обслуговування.
Стимулювання збуту може бути спрямоване на спо-
живача (безкоштовні зразки товарів, купони із зниж-
кою, лотереї тощо), оптових покупців та роздрібних
торговців (накопичувальні знижки, компенсація час-
тини витрат на рекламу та просування товару і тощо),
персонал підприємства (конкурси, премії) [9].

Перевагою здійснення збутової політики підпри-
ємством в мережі Інтернет є автоматизація процесу
збору замовлень, здійснення платежів, ведення баз
даних покупців, дослідження кон’юктури ринку, ви-
значення попиту та пропозиції на конкретні види то-
варів.

Ведення економічної активності в мережі Інтернет
може викликати зміни в системі товарообігу, тобто
відбувається виключення посередників. Також зазна-
чимо, для ефективного існування он-лайн підприємства
варто здійснювати сегментацію товарів, отже, прода-
вати ті товари, які оф-лайн торгівля не пропонує [1].

Якісне обслуговування споживача, надання на-
лежного сервісу є обов'язком кожного он-лайн під-
приємства. Завдяки високому сервісу підвищується
споживча вартість електронних продуктів. Здійсню-
ється шляхом: розширення інформації про товар; зво-
ротний зв’язок із споживачами; відповіді на запитан-
ня тощо.

Типовою схемою розповсюдження товарів в
мережі Інтернет є: виробник – оптова торгівля – роз-
дрібна торгівля – покупець (рис. 3).

Таким чином, на ринку електронної торгівлі пе-
реважає форма встановлення роздрібної ціни виходя-
чи з оптової ціни, власних витрат підприємства, тор-
говельної націнки, купівельного попиту, цін конку-
рентів.

Отже, ми дослідили комплекс маркетингу під-
приємства, що працює у сфері роздрібної електронної
торгівлі, його основні елементи та специфічні особли-
вості, інструменти маркетингових комунікацій. Однак,
на наш погляд, недостатньо високий рівень розвитку
ринкових відносин, низька споживча культура і від-
сутність маркетингової орієнтації у значної кількості
он-лайн підприємств вимагають підвищення рівня кон-
куренціі на електронному ринку та  перерозподілення
вподобань споживачів.

Висновки. Наукова новизна проведеного дослі-
дження полягає у виокремленні специфічних особли-
востей комплексу маркетингу підприємства, що пра-
цює у сфері роздрібної електронної торгівлі. Таким
чином, аналіз літературних джерел за даною темати-
кою показав, що сьогодні питання специфічних особ-
ливостей комплексу маркетингу маркетингу підприє-
мства, що працює у сфері роздрібної електронної
торгівлі є практично недослідженим. У підсумку мож-

І. В. Гамова
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Таблиця 2
Інструменти маркетингових комунікацій підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі,

та переваги їх застосування [11, c. 118 – 126]

І. В. Гамова

№ 
п/п 

Маркетингові 
комунікації 

Характеристика 
маркетингової 
комунікації 

Види маркетингових 
комунікацій 

Переваги застосування 

1. Інтернет-реклама § пов'язана з  
використанням 
платних місць та часу 
в засобах масової 
інформації для 
створення певного 
іміджу підприємства 
та електронного 
продукту зокрема. 

§ каталоги сайтів; 
§ контекстна 

реклама; 
§ банерна реклама; 
§ посилання  

з форумів; 
§ посилання  

з блогів; 
§ текстова реклама 

на сторінці сайту; 
§ нестандартні 

рекламні носії 
(анімаційні 
мультфільми, 
комп’ютерні ігри); 

§ річ-медіа реклама 
(«flash» – 
анімаційні банери); 

§ таргетовані 
розсилання 
електронною 
поштою; 

§ розміщення 
реклами  
на дошках 
оголошень; 

§ партнерські 
програми 
(розміщення 
інтернет-реклами 
на сайтах 
партнерів); 

§ он-лайн 
конференції; 

§ розсилання прайс-
листів; 

§ участь у рейтингах 
сайтів; 

§ реклама в 
соціальних 
мережах та 
програмах типу 
ICQ, Skype, 
Instagram, 
Facebook, 
Odnoklassniki, 
Viber, Tango і т. д. 

§ сприяє 
поінформованості 
споживачів  
про підприємство та 
електронні продукти; 
§ тісно взаємодіє  
з потенційними 
споживачами  
за рахунок аналізу й оцінки 
рекламований  
у мережі продукт, клієнт 
може висловити свою 
думку на супутніх форумах 
або в гостьових книгах, що 
дозволяє потенційному 
покупцеві самостійно 
впливати на хід 
комунікації; 
§ заохочує  
до купівлі електронного 
продукту шляхом 
розміщення текстів  
із докладним описом 
товарів і послуг, додавання 
фотографій, звуку, Flash-
анімацій, відеопереглядів; 
§ дозволяє  
зібрати необхідну 
маркетингову інформацію  
в процесі тестування 
нових марок і концепцій; 
§ відповідає кількості  
відвідуваних сторінок до 
розміщення реклами. 
Проводиться за визначену 
плату, диференційовану 
пропорційно 
відвідуваності даної 
сторінки. 
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Продовження табл. 2

І. В. Гамова

№ 
п/п 

Маркетингові 
комунікації 

Характеристика 
маркетингової 
комунікації 

Види маркетингових 
комунікацій 

Переваги застосування 

2. Стимулювання 
збуту 

§ певні види 
діяльності, які сприяють 
зростанню об'ємів 
продажу електронних 
продуктів. 

§ організації 
презентацій 
продукту в мережі; 

§ застосування 
спеціальних 
дисконтних 
програм; 

§ проведення 
спеціальних  
лотерей тощо. 

 

§ налагодження 
стосунків між 
підприємством та 
посередниками, бізнес-
партнерами персоналом 
та споживачами; 
§ підвищення 
культури 
обслуговування за 
рахунок формування 
позитивного враження у 
споживачів; 
§ використання 
мотивів вигоди і 
спонукає споживача до 
здійснення покупки, 
пропонуючи щось 
(подарунок, товар, 
послугу, пільгу); 
§ орієнтування на 
негайне здійснення 
покупки; 
§ впровадження в 
стислі терміни, без 
особливих труднощів і 
попередньої підготовки. 

3. Паблік рілейшнз 
(PR) 

§ комплекс заходів, які 
спрямовані на 
формування гармонійних 
відносин підприємства із 
споживачами та іншими 
учасника ринку, 
зміцнення іміджу. 

§ позитивні 
публікації, відгуки 
про підприємство та 
продукт; 

§ презентації,  
прес-конференції; 

§ дні відкритих 
дверей і тощо. 

 

§ формування 
бажаної громадської 
думки, створення 
іміджу, сприяння 
обізнаваності аудиторії; 
§ охоплення 
широкого кола 
споживачів; 
§ довготривале 
формування 
позитивного образу 
підприємства. 
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Продовження табл. 2

І. В. Гамова

№ 
п/п 

Маркетингові 
комунікації 

Характеристика 
маркетингової 
комунікації 

Види маркетингових 
комунікацій 

Переваги застосування 

4. Сейлз промоушн § слугує прямим 
збудником 
потенційного покупця 
до дій шляхом 
інформування його про 
додаткову економічну 
вигоду, яку отримує 
покупець при здійсненні 
покупки. 

§ використання 
вітрин; 

§ спеціальні покази 
та викладки 
продукту; 

§  спеціальні 
дисконтні програми  
тощо. 

§ створення 
додаткової цінності 
продукту у споживача; 
§ формування  
у сприйнятті споживача 
більшої цінності 
фірмових електронних 
продуктів; 
§ вплив на 
підсвідомість певної 
аудиторії (діти, підлітки). 

5. Прямий 
маркетинг 

§ слугує  запорукою 
успіху просування 
електронних продуктів 
шляхом спілкування 
потенційних і реальних 
покупців продукту.  

§ розсилка 
інформації щодо 
пропонованих 
продуктів 
(каталоги, прайси, 
певні пропозиції, 
інформацію про 
акції, телефонні 
звернення,  
смс тощо); 

 

§ збір потрібної 
інформації відносно 
ступеню задоволеності 
споживачів придбаним 
продуктом; 
§ моніторинг 
нагальних потреб, 
бажань і інтересів з 
ціллю налагодження 
довготривалих відносин 
між підприємством та 
споживачем. 

6. Супутні заходи § додаткові заходи 
підприємства, які 
використовуються для 
вирішення різних задач, 
що пов'язані з 
підвищенням 
ефективності її ринкової 
діяльності. 

§ фільми, 
відеоролики про 
підприємство, 
продукцію тощо; 

§ участь у 
спеціалізованих 
виставках, 
спонсорство; 

§  щорічні звіти про 
результати 
діяльності 
підприємства тощо. 

§ розширення 
клієнтської бази не 
тільки он-лайн 
споживачів, а й оф-лайн; 
§ проведення аналізу 
конкурентів, споживачів, 
сильних та слабких 
сторін підприємства; 
§ забезпечення 
прихильності споживачів 
до продуктів та 
підприємства. 

 
Таблиця складена автором по [11, с.118 – 126]
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на сказати, що на українських підприємствах є всі
можливості для грамотного впровадження комплек-
су маркетингу в мережі Інтернет.

Слід зауважити, що у статті наведено основні
складові комплексу маркетингу, їх детальна характе-
ристика та переваги застосування на підприємстві, що
працює у сфері роздрібної електронної торгівлі. Комп-
лекс маркетингу підприємства, що працює у сфері
роздрібної електронної торгівлі відрізняється від тра-
диційного ведення бізнесу, тобто залежить від різно-
виду галузі економіки та ринків. Варто відмітити, що
комплекс маркетингу в он-лайн та оф-лайн торгівлях
застосовуються однакові елементи (продукт, ціна, збут,
промоушен), але кожний елемент має свою специфі-
ку застосування.

Рекламодавці (учасники он-лайн та оф-лайн
бізнесу, ЗМІ) зацікавлені у розвитку і застосуванні
інструментів комплексу маркетингу для відкриття
принципово нових можливостей ведення комунікатив-
ної діяльності. Зацікавлені в цьому також і споживачі
внаслідок значних переваг в одержанні й використанні
маркетингової інформації.

У результаті проведеного дослідження з'ясова-
но, що елементи комплексу маркетингу підприємства,
що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі
мають сфецифічні особливості застосування та потре-

бують комплексного, грамотного підходу до впровад-
ження.

Подальші розробки у цьому напрямку можуть
скеровуватись на формування практичного значення
застосування комплексу маркетингу підприємств, що
працюють у сфері роздрібної електронної торгівлі та
аналіз впливу її елементів на організаційну структуру
управління підприємством.
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Гамова І В. Специфічні особливості комп-
лексу маркетингу підприємства, що працює у
сфері роздрібної електронної торгівлі

У статті визначено автором специфічні особли-
вості комплексу маркетингу підприємства, що пра-
цює у сфері роздрібної електронної торгівлі, основні
елементи комплексу маркетингу: електронний продукт,
ціна, просування, збут, показано відмінність електрон-
ного продукту від традиційного продукту, наведені
особливості електронного продукту, методи встанов-
лення цін в мережі Інтернет, фактори, які визначають
ціну, проаналізовано інструменти маркетингових ко-
мунікацій підприємства, що працює у сфері роздріб-
ної електронної торгівлі, досліджено канали збуту в
мережі Інтернет.

Ключові слова: специфічні особливості, комплекс
маркетингу, роздрібна електронна торгівля, електрон-
ний продукт, ціна, просування, збутова політика, ціно-
утворення в мережі Інтернет, інструменти маркетин-
гових комунікацій, інтернет-реклама.

Гамова И. В. Cпецифические особенности
комплекса маркетинга предприятия, которое ра-
ботает в сфере розничной электронной торговли

В статье приведены автором специфические осо-
бенности комплекса маркетинга предприятия, которое
работает в сфере розничной электронной торговли,
основные элементы комплекса маркетинга: электрон-
ный продукт, цена, продвижение, сбыт, показано от-
личие электронного продукта от традиционного про-
дукта, приведены особенности электронного продук-
та, методы установления цен в сети Интернет, факто-
ры, определяющие цену, проанализированы инстру-
менты маркетинговых коммуникаций предприятия,
работающего в сфере розничной электронной торгов-
ли, исследованы каналы сбыта в сети Интернет.

Ключевые слова: специфические особенности,
комплекс маркетинга, розничная электронная торговля,
электронный продукт, цена, продвижение, сбытовая по-
литика, ценообразование в сети Интернет, инструменты
маркетинговых коммуникаций, интернет-реклама.

Gamova I. V. Specific Features of the
Marketing Company, Which Works in the Field of
Retail e-commerce

The author proposed the specific features of the
marketing company that operates in the retail
e-commerce, the basic elements of the marketing mix:
electronic product, price, promotion, distribution, the
difference  between electronic product and traditional
product,  proposed the features of e-product, pricing
methods on the Internet, the factors that determine the
price, analysed tools of marketing communications
company that operates in the retail e-commerce,
researched sales channels on the Internet in the article.
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policies, pricing on the Internet, tools of marketing
communications, online advertising.
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Постановка проблеми. Для підвищення конку-
рентоспроможності регіону важлива роль відводить-
ся запровадженню кластерних механізмів. Досвід роз-
витку найбільш успішних фірм і економічних систем
доводить, що найбільш ефективною формою еконо-
мічного зростання є теорія кластерного механізму.
Проте серед вітчизняних та зарубіжних науковців не
існує єдиної точки зору стосовно визначення поняття
кластерний механізм, саме тому вивчення окреслено-
го питання є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання, пов'язані з економічними кластерами, активно
розглядаються західними вченими-економістами. Се-
ред них, у першу чергу, потрібно відзначити М. Пор-
тера [1], засновника кластерного підходу. Внесок у
розробку даної проблеми вклали також: T. Andersson
[2], R. Basri [3], E. Bergman [4], E. Braun [4], C. Crouch
[3], D. Soulie [5], M. Steiner, J. A. Tolenado [6], van
W. Winden [4] та багато інших.

В останні роки зріс інтерес до кластерного підхо-
ду серед вчених-економістів України, Росії та країн
ближнього зарубіжжя. Цю проблему розробляли:
М. Войнаренко [7], Т. В. Цихан [8], І. М. Філіпчук [9],
С. І. Соколенко [10] та ін.

Постановка завдання. Визначити сутність клас-
терного механізму як економічної категорії.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Автором розглянуто і проаналізовано різні наукові

погляди [1 – 22]. Серед вчених-економістів немає
однозначного наукового тлумачення кластерів як інсти-
тутів ринкової економіки. Відмінності в поясненні та
використанні в науковій та спеціальній літературі по-
нять кластерної теорії ускладнює застосування теоре-
тичних визначень в методології науки, правовому та
економічному полях наукових досліджень, а також їх
використання в практичній економіці.

Поняття кластер характеризується досить вели-
кою кількістю підходів до розуміння його сутності,
економічного змісту, і пояснення. Окремі автори роз-
глядають кластер так: система постачальників, вироб-
ників, споживачів, елементи промислової інфраструк-
тури, дослідницькихінститутів, що взаємодіють в про-
цесі створення додаткової вартості (М. Портер [1]),
сплав підприємств і установ, які співпрацюють
(В. Прайс [11]), ефективний спосіб і система взаємодії,
постійного ділового спілкування територіальних але і
економічно споріднених учасників (С. Соколенко [10]),

локалізована складова галузі, яка обмежена терито-
ріально (А. Воронов [12]), спільність фірм, тісно по-
в'язаних галузей, що взаємно сприяють зростанню кон-
курентоспроможності (А. Юданов [13]), складні соц-
іальні структури, що самоорганізуються, орієнтовані
на потенціал і бренд регіону (В. Тарасенко [14]),
термін, який в економіці асоціюють з конкуренто-
спроможністю і державною політикою, а також інно-
ваціями, високими технологіями (А. Шастітко [15]).

За визначенням різних авторів, кластер пере-
важно визначається як інституція: через взаємодію
людського капіталу, пошук спільних інтересів, різні
форми співпраці, у згаданих визначеннях просте-
жуються такі важливі фактори, як використання
переваг організаційних ресурсів, схем кооперації
серед бізнесу та елементів ринкової інфраструкту-
ри, мотиваційних механізмів міжсуб'єктної взаємо-
дії, а також формування правил і положень по ство-
ренню територіально-галузевих об'єднань з іннова-
ційними пріоритетами розвитку регіону як соціаль-
но-економічної системи.

Інші дослідники визначають кластер переважно
як об'єднання, тобто організації, а точніше нові інсти-
тути економічної системи господарювання, які поча-
ли з'являтися під впливом інституційних змін в еко-
номіці, формування нових елементів середовища, роз-
витку процесів глобальної конкуренції тощо. У цих
визначеннях базовою ознакою кластерів є об'єднання
окремих елементів (складових частин) в єдине ціле
для реалізації певної функції або певної мети з орієн-
тацією на споживача. Наприклад, кластери розгляда-
ються як сконцентровані за географічною ознакою
групи взаємопов'язаних компаній (М. Портер [1]), те-
риторіально-галузеві добровільні об'єднання під-
приємств, які тісно співпрацюють з науковими уста-
новами та органами місцевої влади (М. Войнарен-
ко [16]), добровільні об'єднання фірм у певній сфері
підприємництва (С. Соколенко [17]), об'єднання за те-
риторіальною ознакою схожих, пов'язаних між собою,
взаємодоповнюючих підприємств (Є. Безвушко [18]),
Добровільне об'єднання вжедіючих підприємств будь-
яких галузей економіки, пов'язаних спільними цілями
(Г. Семенов [19]), група взаємопов’язаних компаній,
що територіально знаходяться поруч, і пов'язаних з
ними організацій (Л. Федулова [20]), індустріальний
комплекс, сформований на базі територіальної концен-
трації мереж (Ж. Мінгальова [21]), особливий вид
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організаційно-господарського об'єднання, часто тери-
торіально локалізованого (А. Позднякова [22]) тощо.

Здійснивши контент-аналіз багатьох визначень
поняття кластер можна зробити висновок, що поняття
„кластер” найчастіше характеризується такими озна-
ками, які наведені в табл. 1.

Як видно з табл. 1, більшість науковців схиляється
до думки, що кластер – це географічно сконцентро-
вана група взаємопов'язаних компаній, що працюють
в одній чи споріднених галузях.

Проте таке визначення є неповним. На думку
автора кластер – це географічно сконцентрована гру-
па взаємопов'язаних компаній (а також пов'язаних з її
діяльністю наукових установ та органів влади), що
працює в одній чи споріднених галузях та забезпечує
в спільній діяльності досягнення високої конкуренто-
спроможності, а також синергетичного ефекту, збері-
гаючи при цьому внутрішню конкуренцію.

Виходячи з постановки завдання щодо визначення
кластерного механізму здійснено пошук визначень
поняття „механізм” (табл. 2).

Як видно з табл. 2, ключовим у визначенні по-
няття „механізм” є те, що він являє собою систему
елементів, способів та засобів що визначають певний
процес, явище або дію.

У сучасній економічній науці можна зустріти різно-
манітні підходи до визначення і трактування поняття
„механізм”, тому що існує багато понять, таких як
„фінансово-кредитний механізм”, „господарський ме-
ханізм”, „механізми державного управління” тощо., що
впливають на значення  поняття „механізм”. Більш уза-
гальненими є зазначені вище терміни (табл. 2), які фігу-
рують у тлумачних словниках, нормативно-правових
актах, економічній літературі, господарській практиці.

У сучасній вітчизняній та зарубіжній економічній
літературі [23 – 31] механізм розглядається як прин-
ципова схема практичного використання важелів ме-
тодів, спрямованих на регулювання тих чи інших про-
цесів або об'єктів у системі управління на всіх рівнях
функціонування.

На основі проведеного аналізу визначень понять
„кластер” та „механізм” виявлено основні елементи
структури кластерного механізму (рис. 1).

Як видно з рис. 1, основними структурними еле-
ментами кластерного механізму є цілі, функції, мето-
ди,принципи інструменти та організаційна структура
кластера.

Стосовно терміну „кластерний механізм” можна
запропонувати визначення терміну як систему цілей,
функцій, методів, принципів та інструментів впливу
на географічно сконцентровану групу взаємопов'яза-
них економічних агентів (кластер), що забезпечує
ефективне функціонування групи та досягнення її ви-
сокої конкурентоспроможності, а також синергетич-
ного ефекту, зберігаючи при цьому внутрішню конку-
ренцію.

Висновки з проведеного дослідження.
Дослідивши поняття кластера, зроблено висно-

вок, що концепція кластера є актуальною в сучасних
умовах глобалізації економіки. Але вчені-економісти
не мають узгодженої точки зору щодо сутності тер-
міну „кластерний механізм”. Проведене дослідження
дозволяє виділити основні характерні ознаки кластерів,
які можуть бути базою для більш широкого визначен-
ня поняття кластер та кластерний механізм.

З точки зору автора, важливо додати у визна-
ченні кластера, що основною метою кластеризації еко-
номіки є досягнення синергетичного ефекту та підви-
щення конкурентоспроможності регіону.

Автором запропоновано визначення терміну
„кластерний механізм”, якому раніше не приділялось
належної уваги серед науковців.

Під кластерним механізмом необхідно розуміти
систему способів та засобів управління процесами
функціонування географічно сконцентрованої групи
взаємопов'язаних компаній, що працюють в одній чи
споріднених галузях та забезпечують в спільній діяль-
ності досягнення високої конкурентоспроможності, а
також синергетичного ефекту, зберігаючи при цьому
внутрішню конкуренцію.

Ознака кластера Кількість авторів 
Географічна концентрація 15 
Група (об’єднання) компаній 15 
Взаємозв’язок чи взаємозалежність компаній 14 
Спільна чи споріднена галузь 11 
Конкурентоспроможність 7 
Співпраця з науковими установами та органами влади 5 
Мережа  4 
Внутрішня конкуренція 4 
Синергетичний ефект 3 
 

Таблиця 1
Результати контент-аналізу визначень поняття кластер
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Визначення поняття „механізм” Сутність Мета 
(спрямування 
дії) 

Категорія „механізм” у Короткому економічному 
словнику [23] визначена як: 
а) послідовність станів, процесів, які визначають 
будь-які дії, явища;  
б) система, пристрій, який визначає порядок  
будь-якого виду діяльності. 

а) послідовність 
станів, процесів; 
б) система, 
пристрій. 

а) визначають 
дії, явища; 
б) визначає 
порядок 
діяльності. 

„Механізм” – це специфічна сукупність елементів, 
станів і процесів, розташованих в певній 
послідовності, що перебувають у певних  зв’язках, 
відносинах  і визначають порядок будь-якого виду 
діяльності [24]. 

Сукупність 
елементів, станів 
і процесів. 

Визначає 
порядок 
діяльності. 

Механізм – послідовність дій, станів, що визначають 
процес або явище [25]. 

Послідовність 
дій, станів. 

Визначає 
процес, явище. 

Механізм – система, пристрій, що визначають 
порядок будь-якого виду діяльності або процесу [26]. 

Система, 
пристрій. 

Визначає 
порядок 
діяльності, 
процесу. 

Механізм – послідовність станів, процесів, що 
визначають собою яку-небудь дію, явище [27]. 

Послідовність 
станів, процесів. 

Визначає дію, 
явище. 

Механізм – система елементів (цілей, функцій, 
методів, організаційної структури і суб’єктів) та 
об’єктів управління, в якій відбувається 
цілеспрямоване перетворення впливу елементів 
управління на необхідний стан або реакцію  об’єктів 
управління, що має вхідні посилки і результуючу 
реакцію [28]. 

Система 
елементів та 
об’єктів 
управління. 

Перетворення 
впливу на стан 
об’єкту.  

Поняття „механізм” безпосередньо тлумачиться як 
„пристрій для передачі і перетворення рухів, що є 
системою тіл (ланок), в якій рух одного або декількох 
тіл (провідних) викликає певні рухи решти тіл 
системи; механізми бувають різні за конструкцією і 
призначенням, складають основу більшості машин, 
приладів й інших технічних пристроїв” [29] 

Пристрій для 
передачі і 
перетворення 
рухів. 

Викликає рухи 
тіл системи. 

Л. Фролова [31] розглядає механізм як сукупність 
етапів що дозволяють системно використовувати 
методи засоби і способи управління 

Сукупність 
етапів. 

Використання 
методів 
управління. 

 

Таблиця 2
Аналіз визначень поняття механізм
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Постановка проблеми і її зв'язок із найваж-
ливішими науковими та практичними завдання-
ми. В умовах ринкової економіки суб'єкти господарю-
вання прагнуть до максималізації доходів і мінімалізації
витрат, тобто прагнуть до ефективного виробництва.
Правильне визначення економічного стану підприємства,
оцінка ефективності та результативності його госпо-
дарської діяльності служить першим щаблем для роз-
робки обґрунтованої економічної політики, постановки
завдань, які можуть бути реально вирішені для вдоско-
налення всього виробничого механізму. Наразі існує
безліч методик з визначення ефективності та результа-
тивності діяльності. Різний підхід ґрунтується на роз-
біжності понятійного апарату, тому для об’єктивної
оцінки необхідно чітко визначитися з самими поняттями.

Окресленій проблемі присвячено велику кіль-
кість робіт вітчизняних і зарубіжних вчених, серед них
можна виділити: Андрійчука В. Г., Єфімову О. В.,
Караман М. М., Новікова М. М., Петрова І. В. та ін.
У зв’язку з виходом в 2008 р. нової версії міжнарод-
ного стандарту ISO 9001:2008, в якій відводиться більш
важлива роль оцінці ефективності та результативності
діяльності підприємства, необхідність вдосконалення
понятійного апарату значно посилюється.

Мета даної статті – проведення дослідження
особливостей застосування понять ефективності та ре-
зультативності в процесі оцінки діяльності підприємств.

Виклад основного матеріалу досліджень. Загаль-
новідомо, що категорію ефективності можна віднес-
ти до розряду ключових в економіці. Ефективність є
одним з найважливіших показників людської актив-
ності, узятим з точки зору її здатності забезпечити
кінцевий результат. Як економічна категорія ефек-
тивність дає єдину якісно-кількісну характеристику ре-
зультативності господарювання [1].

Прийнято вважати, що термін „ефективність”
з'явився спочатку в економічній літературі в роботах
Вільяма Петі (1623 – 1687 рр.) – англійського еконо-
міста, засновника класичної політекономії, основопо-
ложника трудової теорії вартості та глави школи фізіо-
кратів, французького економіста Франсуа Кене (1694 –
1774 рр.). Однак, як самостійне економічне поняття
„ефективність” ними не розроблялося. Вони вживали
цей термін у значенні результативності та використо-
вували його для оцінки тих чи інших урядових чи при-

ватних заходів залежно від того, сприяли ті чи ні по-
жвавленню економічного життя [2].

Більшість авторів сходяться на думці про те, що
основоположником теорії економічної ефективності є
видатний шотландський економіст Адам Сміт. Надалі
його ідеї отримали розвиток в працях Д. Ріккардо,
К. Маркса та інших.

Представником класичної політекономії Давидом
Ріккардо (1772 – 1823 рр.) було зроблено спроби
оцінки ефективності капіталу. Зокрема, він довів, що
чим менш довговічний капітал, тим більше потрібно
постійно витрачати праці для збереження його первіс-
ної ефективності. У Д. Ріккардо термін „ефективність”
використовувався вже не в значенні „результативність”,
а як відношення результату до певного виду витрат. З
цього часу поняття „ефективність” набуває статусу еко-
номічної категорії [3]. К. Маркс говорив про те, що
„виробництво ефективно, якщо при мінімумі авансо-
ваного капіталу виробляти максимальну кількість про-
дукту з можливо меншими витратами сил і засобів”.

Свій внесок у розвиток категорії ефективності
вклали такі зарубіжні вчені, як Пітерс Т., Уотермен Р.,
Харрінгтон Дж., А. Файоль, Г. Емерсон, Ф. Тейлор,
Г. Форд та інші, думки яких сходяться в тому, що саме
ефективність з точки зору управлінців є найбільш важ-
ливою характеристикою діяльності підприємства.
Однак „ефективність” як самостійне економічне по-
няття вони не дослідили, а тільки використовували цей
термін у значенні результативності управління і роз-
глядали його на макрорівні щодо дій суб'єкта управ-
ління – уряду держави.

Так, у книзі К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, без-
посередньо сама наука визначається через поняття
ефективності. На думку авторів „Економікс дослід-
жує проблеми ефективного використання обмежених
виробничих ресурсів або управління ними з метою
максимального задоволення матеріальних потреб лю-
дини”. Вони відзначають, що економічна ефективність
„характеризує зв’язок між кількістю одиниць ресурсів,
які використовуються у процесі виробництва, та отри-
маного в результаті кількості будь-якого продукту.
Більша кількість продукту, отриманого від даного об-
сягу витрат, означає підвищення ефективності. Мен-
ший обсяг продукту від даної кількості витрат вказує
на зниження ефективності” [4].
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У вітчизняній економічній літературі поняттю
„ефективність” присвячено безліч наукових праць і до-
сліджень. Дискусії в цьому напрямку не припинили-
ся і з початком кардинальних економічних перетво-
рень, коли на перший план були висунуті інші, на пер-
ший погляд, більш актуальні питання. У загальному
уявленні ефективність (у перекладі з латинської –
дієвий, продуктивний, що дає результат) характери-
зує розвинені різні системи, процеси, явища.

Ефективність виступає як індикатор розвитку.
Вона ж – його найважливіший стимул. Прагнучи підви-
щити ефективність конкретного виду діяльності та їх
сукупності, ми визначаємо конкретні заходи, що спри-
яють процесу розвитку, і відсікаємо ті з них, що ве-
дуть до регресу. Як категорія вона має дві сторони –
якісну і кількісну. Якісна сторона відображає її логіч-
не, теоретичний зміст, тобто сутність категорії. Кількісна
сторона розкриває дію закону економії часу, а саме,
відображає економію часу при досягненні цілей су-
спільного виробництва в ході всього відтворюваль-
ного процесу і на окремих його фазах у масштабі всьо-
го народного господарства, окремих його регіонів,
галузей, господарських суб'єктів. Тобто на всіх істо-
ричних етапах розвитку людського суспільства воно
має економно витрачати свої сили, досягаючи розши-
рення випуску продукції при мінімальних витратах
засобів. А це і є об'єктивно існуючий критерій еконо-
мічної ефективності на всіх щаблях розвитку суспіль-
ства.

Ряд авторів, у тому числі, А. Бугуцький,
П. Т. Саблук, Ю. М. Новіков, М. М. Караман вважа-
ють, що ефективність – це не просто результативність
виробництва, а співвідношення результату або ефекту
виробництва до витрат суспільної праці. Так, з точки
зору А. Бугуцького, ефективність виробництва мож-
на розглядати як виробництво товару з найменшими
витратами, використання мінімальної кількості ресурсів
для виробництва певного обсягу продукції при міні-
мальних середніх загальних витратах [5].

У той же час П. Т. Саблук вважає, що критерій
ефективності завжди показує співвідношення резуль-
татів до витрат. Ю. Н. Новіков вказує, що поняття „еко-
номічна ефективність” означає завжди позитивний ре-
зультат, який виражений у грошовій формі. В. Г. Анд-
рійчук визначає економічну ефективність як таке спів-
відношення між ресурсами і результатами виробниц-
тва, при якому отримують вартісні показники ефек-
тивності виробництва [6].

М. М. Караман стверджує, що економічна ефек-
тивність – це співвідношення отриманого результату і
всіма витратами праці і використаних коштів на його
виробництво [7].

Поняття ефективності розглядаються в працях

сучасних вчених Мочерного В. І., Петрова І. В., Си-
ніциної Т. А., Єфімової О. В. та інших, які пояснюють
цю категорію по-різному. Розглянемо підходи до ви-
значення ефективності в трактуванні різних авторів,
виділивши при цьому морфологічну ознаку визначення
в табл. 1.

Однією з умов успішної діяльності будь-якого
підприємства відповідно до вимог міжнародних стан-
дартів ІSО 9000 є проведення моніторингу та вимірю-
вання результатів діяльності. Проте будь-який резуль-
тат може бути цікавий тоді, коли він може бути по-
рівняний з витратами на його отримання. Інакше ка-
жучи, при проведенні аналізу діяльності підприємства
необхідно зіставляти результативність (вимоги ISO
9001:2008) з ефективністю (вимоги ISO 9004:2000)
[9].

Результативність визначається стандартами ISO
9000:2005 як ступінь реалізації запланованої діяльності
та досягнення запланованих результатів. Крім того,
пояснюється, що результативністю може вважатися
приведення у виконання, досягнення (ступінь закінче-
ності дії), виконання, проведення (ступінь виконання)
команди, обов'язки (боргу), призначення (мети), обі-
цянки. Ефективність, відповідно до стандарту ISO
9000:2005 - зв'язок між досягнутим результатом і ви-
користаними ресурсами [10].

Сутність результативності – щось таке, що можна
охарактеризувати таким собі числом (досягнутим ре-
зультатом), тобто традиційним ставленням результату
до витрат. В англійській мові існують два терміни –
efficiency и effectiveness, словникові еквіваленти яких
однакові – „ефективність”. Однак між цими терміна-
ми існує змістовне відмінність: efficiency зазвичай
відноситься до використання засобів (ресурсів), в той
час як effectiveness (результативність) має відношен-
ня до організаційних цілей, поведінки та розвитку. У
першому випадку поняття ефективність характеризує
ступінь раціональності використання фінансових,
організаційних, матеріальних, тимчасових і людських
ресурсів. Ефективна організація сфокусована на до-
сягнення ефектів за рахунок структурної та ресурсної
оптимізації та контролю внутрішньоорганізаційних ви-
трат. У другому випадку термін „ефект” використо-
вується в контексті співвідношень „причина-резуль-
тат”.

Про співвідношення результативності та ефектив-
ності згадується у відомій роботі з менеджменту. „Щоб
бути успішною протягом довгого часу, щоб вижити і
досягти своїх цілей організація повинна бути як ефек-
тивною, так і результативною”. За словами відомого
вченого Пітера Друкера, результативність є наслідком
того, що „робляться потрібні, правильні речі (doing the
right things). І перше, і друге однаково важливо ... ”
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[11]. Результативність, в тому сенсі, що „робляться
правильні речі” є чимось недосяжним, що важко ви-
значити, особливо якщо організація внутрішньо не-
ефективна. Але ефективність зазвичай можна виміря-
ти і виразити кількісно, тому що можна визначити гро-
шову оцінку її входів і виходів. Саме результативність
як показник, що відображає правильне ділення речей,
зобов'язана мати кількісне вираження. Отже, резуль-
тативність – певний показник деякого процесу, показ-
ник того, що в кінці процесу виходить щось, зазда-
легідь заплановане. Під результативністю організації
розуміється її здатність досягти встановлених зовніш-
ніх цілей, націленість на те, щоб усі її організаційні
рішення і дії відповідали критеріям, встановленими
зовнішнім середовищем.

Це фокусування організацій на постійний пошук
нових можливостей у створенні нових видів про-
дукції, інвестицій, на пристосування свого внутріш-
нього середовища до зовнішніх обставин і умов діяль-
ності, на майбутнє. Таким чином, організації можуть
бути дуже ефективними, але абсолютно не результа-
тивними.

Підвищення ефективності та результативності

виробництва є однією з найактуальніших проблем,
успішне вирішення її дає величезні можливості для
подальшого розвитку економіки країни та підвищен-
ня рівня життя населення.

На підставі вищесказаного можна зробити на-
ступні висновки:

1. Для організацій, зайнятих в інноваційній сфері
виникає необхідність розвести категорії „результа-
тивність” та „ефективність”. Кожне з них має само-
стійне значення, однаково важливе для проведення
оцінки діяльності підприємства, і не може замінити інше
поняття.

2. В умовах формування ринкових відносин, коли
результати роботи одних суб'єктів ринку залежать від
чіткості й злагодженості роботи інших суб'єктів, про-
блема ефективності стає визначальною.

3. Запорука успіху діяльності будь-якого підпри-
ємства криється в постійному підвищенні ефективності
та результативності виробництва, систематичному
аналізі виробничої діяльності, розробці та впрова-
дженні заходів націлених на підвищенні ефективності
та результативності виробництва.

Перспективами подальших досліджень у дано-

А. О. Демченко, О. І. Момот

Таблиця 1
Підходи до визначення ефективності в трактуванні різних авторів

Групи авторів Морфологічна 
ознака 

Визначення ефективності 

Долан Е. Дж.  Вибір Ефективність – це вибір правильних цілей, на 
яких фокусується вся енергія/ 

Друкер П. Ф., 
Устенко О. Л., 
Маркіна І. А., 
Шеремет А. Д., 
Сайфулін Р. С. 

Результат Ефективність – це не тільки зв'язок результату 
з наміченими цілями, а й результат (ефект) з 
точки зору оптимального використання 
ресурсів – матеріальних, фінансових, 
трудових. 

Мескон М. Х., 
М. Альберт, 
Ф. Хедоурі 

Оцінка Ефективність – внутрішня економічність, яка 
вимірює найкраще використання ресурсів. 
 

Румянцева З. П., 
Мазур І. І., 
Шапіро В. Д., 
Ольдерогге Н.Г., 
Сініцина Т. А., 
Ячменьова М.В., 
Сулима О. Й., 
Мільнер Б. З., 
Н. Туленков, 
Мочерний С. В., 
К. Макконелл 
і С. Брю  

Співвідношення Ефективність – це завжди певне 
співвідношення (результату з цілями або 
результату з витратами на його отримання), 
тобто величина відносна, дана категорія 
носить управлінський характер  і відображає, 
перш за все, ступінь досягнення поставлених 
цілей. Ефективність – це здатність приносити 
ефект, результативність процесу, проекту 
тощо, які визначаються як відношення ефекту, 
результату до витрат, які забезпечили цей 
результат. 
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му напрямі є більш детальне дослідження понять „ре-
зультативність” та „ефективність”, їх аналізування, роз-
робка критеріїв ефективністі та результативності.
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Демченко А. О., Момот О. І. Про сутність
понять „ефективність” та „результативність” в
економіці

У статті розглянуто сутність понять „ефективність”
та „результативність”, проаналізовано поняття „ефек-
тивність” і „результативність” у трактуванні сучасних
авторів, представлені основні підходи до оцінки ефек-
тивності діяльності підприємства.

Ключові слова: ефективність, результативність,
результат, співвідношення, оцінка, міжнародний стан-
дарт.

Демченко А. А., Момот А. И. О сущности
понятий „эффективность” и „результативность”
в экономике

В данной статье рассмотрена сущность понятий
„эффективность” и „результативность”, проанализиро-
ваны понятия „эффективность” и „результативность”
в трактовке современных авторов, представлены
основные подходы к оценке эффективности деятель-
ности предприятия.

Ключевые слова: эффективность, результатив-
ность, результат, соотношение, оценка, международ-
ный стандарт.
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Вступ. Світовий економічний простір досить
мінливий і значний вплив на його розвиток чинять
процеси інтеграції і дезінтеграції. Інтенсивність же цих
процесів на Євро-Азійському просторі в останні
20 років значно посилилась. Супроводжуються ці про-
цеси і перерозподілом світових і регіональних ринків,
і активними реформаціями усталених і застарілих еко-
номічних систем, і кардинальним перерозподілом влас-
ності, та іншим. Не минули ці процеси й Україну, а
також торкнулись провідних її галузей, на яких базу-
валась уся національна економіка, зокрема, таких як
електроенергетика.

Останнім часом у країні розгорнулась гостра
дискусія щодо вибору  напрямку національної інте-
грації, і думки провідних науковців і політиків роз-
ділились [1; 2; 3]. У контексті дискусійних питань
щодо інтеграції української економіки або до Мит-
ного Союзу у Єдиний економічний простір (МС
ЄЕП), або до Зони вільної торгівлі з ЄС (ЗВТ ЄС)
проведені дослідження щодо наслідків цих процесів,
які можуть мати місце на національному ринку елек-
троенергії і, зокрема, в такому його секторі, який
пов'язаний з експортом.

Основні результати. Для більш чіткого розу-
міння наслідків інтеграційних процесів на енергорин-
ку проведений порівняльний аналіз перспектив роз-
витку української енергетики по кожному з цих на-
прямків. Для цього спочатку проаналізуємо експорт-
ний потенціал ринку електроенергії України та співста-
вимо динаміку виробництва та споживання електро-
енергії в Україні (табл. 1, 2) [4].

Як видно з таблиць, Україна завжди була енер-
гопрофіцитною країною, тобто обсяги виробництва
електроенергії всіма генеруючими електростанціями
значно перевищували обсяги її внутрішнього спожи-
вання. Тому можна зазначити, що експорт надлишко-
вої електроенергії має суттєве значення для розвитку
не тільки самого енергоринку, а й всієї національної
економіки.

Аналіз географічної структури експорту елек-
троенергії, наведений у табл. 3, показує основних
країн-імпортерів української електроенергії.

Отже, найбільшими імпортерами української
електроенергії є Угорщина, Польща, Словаччина (краї-
ни ЄС), а також Білорусь та Молдова. Таким чином,
Україна має значний потенціал збільшення обсягів екс-

порту електроенергії, умови реалізації якого розгля-
немо далі [5].

Як показали дослідження, обсяги експорту елек-
троенергії з України знизились в порівнянні з 1990 ро-
ком. Так, експорт в 2011 році становив усього
6,4 млрд. кВт/г., що склало 41% від рівня експорту в
1990 році. Це обумовлено, насамперед, порушенням
старих торговельних і господарських зв'язків і пере-
ходом тих контрагентів, які вступили до Європейсь-
кого Союзу (і які в змозі платити за товар за євро-
пейськими цінами) на європейські стандарти якості
поставок електроенергії. Спочатку це було об'єднання
UCTE (Union for the Coordination of Transmission of
Electricity) – енергооб'єднання європейських країн,
одне з найбільших у світі. Це об'єднання у 2009 році
трансформувалося в ENTSO-E (European Network of
Transmission System Operators for Electricity) – євро-
пейська мережа системних операторів передачі елект-
роенергії – організація, що об'єднала електричні мережі
ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.

Серед українських енергогенеруючих підпри-
ємств на стандарти роботи ENTSO-E змогли перейти
тільки теплові електростанції системи Західенерго.
Саме звідти (з так званого „Бурштинського енерго-
острову”) і ведеться весь експорт у західному напрям-
ку, причому потенціал підвищення обсягів цього екс-
порту повністю вичерпаний. Для розширення потен-
ційної можливості експорту електроенергії в західно-
му напрямку (найбільш перспективному з погляду
одержання прибутку) необхідно як переходити на євро-
пейські стандарти якості роботи генерації та транспор-
тування, так і збільшувати пропускні можливості
міждержавних електричних мереж, які на даний мо-
мент вже вичерпані.

Це питання надає додаткові приводи для розгля-
ду його на найвищому рівні тому, що реальною мож-
ливістю інвестування такого обсягу робіт є приватна
ініціатива, тому що теплова енергетика майже повністю
перебуває в приватній власності монополіста – корпо-
рації СКМ. Отже, держава втратила можливість на-
пряму впливати на розвиток експортного потенціалу
в сфері теплової електроенергетики, хоча вирішення
цієї проблеми на даний момент є одним з найактуаль-
ніших питань.

Беручи до уваги той факт, що електроенергія є,
власне, кінцевим високотехнологічним продуктом
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роботи електростанцій, що використовують різні при-
родні енергетичні ресурси, то вона (електроенергія) є
найбільш перспективним конкурентоспроможним
вітчизняним продуктом для зовнішньої торгівлі,
оскільки торгівля саме кінцевими продуктами вироб-
ництва, а не сировиною (вугіллям, нафтою, газом) і
дає можливість одержувати значно більшу користь для
національної економіки. Економіка України ж являє
яскравий приклад переваги в зовнішньоторговельних

експортних операціях частки товарів з низькою дода-
ною вартістю (сировини або напівфабрикатів). Більш
того, актуальність розширення експортних операцій
обумовлюється тим, що значний попит на електро-
енергію спостерігається в багатьох країнах Європейсь-
кого Союзу, а торгівля саме з цими країнами може
дозволити продавати електроенергію за вигідними для
України високими цінами. Крім того, існує перспек-
тива виходу країни на європейські біржі, на яких про-

Таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва електроенергії підприємствами України, млн кВт/г

Таблиця 2
Споживання електроенергії в Україні, млн кВт/г

В. М. Лисюк

Споживачі  1990 2007 2008 2009 2010 2011 
 

Споживання нетто 239 162.9 148 339.7 147 890.6  134 505.7 147 483.4 150 967.0 
Промисловість 145461.3 82 513.4 77 012.4  64 014.1 71 517.3 73 037.8 
- металургійна  71 512.1 44 541.3 40 687.9  33 696.0 38 438.1 37 674.8 
- паливна 14 042.7 9 757.5 9 455.9  9 057.7 9 397.3 9 532.4 
- машинобудівна 17 869.3 6 898.7 6 877.0  5 025.3 5 961.8 6 446.0 
- хімічна та 
нафтохімічна 

12 219.0 7 154.0 6 383.7  4 515.7 5 328.2 6 267.5 

- харчова та 
переробна  

8 420.2 4 644.3 4 661.3  4 447.3 4 623.2 4 664.1 

- будівельних 
матеріалів  

8 035.5 3 412.1 3 430.5  2 253.6 2 425.8 2 696.7 

- інша 12 662.5 6 105.5 5 516.0  5 018.5 5 342.9 5 756.3 
Сільгоспспоживачі 8 422.3 3 476.8 3 286.0  3 332.0 3 394.4 3 526.9 
Транспорт  19 628.3 9 930.4 9 962.4  8 391.6 9 451.1 9 916.4 
Будівництво  11 028.8 1 104.0 1 291.2  945.5 951.4 952.6 
Комунально-побутові 
споживачі  

16 235.9 16 870.2 18 479.0  17 743.1 18 282.0 18 369.3 

Інші непромислові 
споживачі  

15 110.5 5 523.8 5 942.0  5 713.1 6 213.3 6 554.7 

Населення  23 275.8 28 921.2 31 917.7  34 366.2 37 673.9 38 609.1 

 

Виробники е/е 1990 2007 2008 2009 2010 2011 
АЕС 92 74,0 92 542.4 89 841.2 82 924.1 89 151.3 90 247.8 
ТЕС  171 965.0 84 253.9  82 347.3  71 068.6 77 976.7 84 774.8 
ГЕС і ГАЕС 12 994,2 10 098.3  11 332.6  11 768.7 12 965.1 10 779.6 
ТЕЦ  20 278.5 8 226.3  8 150.7  7 135.1 7 811.6 8 083.6 
Нетрадиційні 
джерела  

 
- 

 
5.7  

 
4.3  

 
3.1 

 
5.4 

 
8.0 

Всього  298 450.5 195 126.6  191 676.1  172 899.6 187 910.1 193 893.8 
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дається електроенергія за цінами, ще більш високи-
ми, ніж ціни за угодами з енерготрейдерами східно-
європейських країн.

Таким чином, існуючий на даний момент потен-
ціал розвитку електроенергетики країни може слугу-
вати локомотивом розвитку інших галузей економіки
країни, оскільки може приносити додаткові доходи,
за рахунок яких можна було б поповнювати бюджет
економічного розвитку.

Доказом цього можуть слугувати наступні роз-
рахунки. Різниця між генерацією електроенергії в
1990 році і 2011 році становить більше 100 млрд кВт/г.
Собівартість виробництва електроенергії на атомних
електростанціях становить 3 центи. Вартість транспор-
тування по магістральних і міждержавних мережах
становить 0,3 центи. Середня ж вартість електроенергії
на європейських біржах коливається в межах 20 –
21 цента. Отже, якби була можливість реалізовувати
обсяг виробництва електроенергії, отриманий від
добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС
(10 млрд кВт/г), на електроенергетичних біржах Євро-
пи, то чистий щорічний прибуток від цього складав
би біля 1,7 млрд доларів США. Причому варто
враховувати, що дохідна частина загального фонду
державного бюджету України в 2011 році склала
33,2 млрд доларів. Таким чином, дохідну частину
бюджету країни можна було б збільшити більш ніж на
5% тільки за рахунок розвитку електроенергетики,
тобто підвищення обсягів експорту [7].

Отже, втрата державного контролю над сферою
експорту електроенергії, тобто передача її у приватну
власність, є стратегічно непродуманим кроком, що
може призвести до потенційного недоодержання дер-
жавою мільярдів доларів. Нагадаємо, що державний
контроль був втрачений таким чином не тільки за сфе-
рою експорту електроенергії, але й за сферою тепло-
вої генерації електроенергетики.

Відносно власності в сфері експорту електроенергії
України слід зазначити, що в останні роки в цьому сек-
торі відбувся процес поступового витіснення держав-

ного підприємства ДПЗД „Укрінтеренерго” приватним
підприємством – ТОВ „ДТЕК Пауер Трейд”, що, влас-
не, входить в ту ж приватну корпорацію, яка скуповує
одне за іншим підприємства теплової електрогенерації
(на даний час корпорація ДТЕК управляє 75% всієї
теплової електроенергетики України та контролює 100%
всіх експортних операцій в електроенергетиці).

Сьогодні рамкові контракти з європейськими
енерготрейдерами на постачання української електро-
енергії підписані саме ТОВ „ДТЕК Пауер Трейд”. Ці
контракти укладені на відповідні терміни і перспекти-
ви з європейськими енерготрейдерами, що входять до
складу французької EDF і чеської CEZ (тобто велики-
ми європейськими енерготрейдерами), і регламенту-
ють системні постачання української електроенергії в
Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію. Вони
будуть виконуватися в рамках домовленостей з ло-
кальними партнерами – EDF Trading і CEZ Slovensko.

За підсумками відповідного аукціону, що прово-
дила Національна енергетична компанія „Укренерго”
(монопольний транспортувальник електроенергії ма-
гістральними мережами країни) за право користуван-
ня міждержавними електричними мережами України
для експорту електроенергії на весь договірний пері-
од, компанія ДТЕК повністю викупила експортні пе-
ретоки на Словаччину, Угорщину, Румунію, Польщу
та Молдову.

Зокрема, ТОВ „Східенерго” (входить у структу-
ру ДТЕК) за 110 тис. грн викупило експортний пе-
рехід „Бурштинський енергоостров” (експорт у Сло-
ваччину, Угорщину та Румунію) потужністю 545 МВт,
і за 10 тис. грн – експортний перехід Добротворська
ТЕС (експорт у Польщу) потужністю 235 МВт. У
свою чергу, ТОВ „ДТЕК Пауер Трейд” викупило за
25 тис. грн експортний перехід Об’єднаної енергосис-
теми (ОЕС) України на Молдавію потужністю 700 МВт.
Крім того, ТОВ „Східенерго” викупило за 25 тис. грн
650 МВт експортного перетину на Білорусію, інші
250 МВт переходу викупило ДПЗД „Укрінтеренерго”
за 50 тис. грн.

Таблиця 3
Експорт електроенергії з України, млрд кВт/г

В. М. Лисюк

Країни 1990 р. 2007 р. 2008 2009 2010 2011 
Угорщина 6 531.5 3 172.3 2 192.8 1 279.7 609.2 2 472.7 
Білорусь 3 500.0 685.5 - 1 212.9 2 940.0 2 561.6 
Молдова 3 478.7 2 931.4 2 988.0 6.9 24.8 665.6 
Польща 7 884.4 641.1 778.6 201.5 - 59.6 
Словаччина 2 496.6 347.3 1 838.3 1 373.3 502.9 589.4 
Румунія 1047.7 456.9 70.5 34.0 61.6 28.6 
Росія 498.1 965.9 - - 79.6 55.5 
Усього 25 437.00 9 200.40 7 868.20 4 108.3 4 218.1 6 433.0 
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Для об'єктивної оцінки всієї ситуації щодо наяв-
ності поточної можливості експортувати або імпорту-
вати електроенергію розглянемо табл. 4, де показана
потенційна можливість експорту, що виражена в мак-
симально доступній пропускній здатності міждержав-
ного перетину електромереж (у мегаватах).

Дані, наведені в табл. 4, свідчать про те, що весь
потенційний обсяг транспортування електроенергії в
європейському напрямку повністю вибирається по-
тужностями Добротвірскої ТЕС та Бурштинської ТЕС
(обидві ці станції, як зазначалося раніше, перебува-
ють у власності ТОВ „ДТЕК” як структурні одиниці
об'єднання Західенерго). Отже, ми наразі можемо
спостерігати витіснення державного підприємства
ДПЗД „Укрінтеренерго” з ринку експорту вітчизня-
ної електроенергії та заміщення його структурою
підконтрольною ТОВ „ДТЕК”, тому що приватний
власник буде завжди продавати товар через свою ж
експортну фірму (за її наявності). Замінити ж ці елек-
тростанції для експорту на інші недоцільно, тому що
саме Добротвірська ТЕС та Бурштинська ТЕС най-
ближче розташовані до відповідних експортних пе-
реходів, тому й експортувати електроенергію необ-
хідно через них.

Єдиним можливим на даний момент напрямком
додаткового експорту може бути тільки один напрямок
– вбік Росії, тому що всі інші на даний момент вже
реалізовані повністю (табл. 4). Тому, для нарощуван-
ня обсягів експорту за наявності додаткових вільних
потужностей у енергогенеруючих електростанцій мож-
ливо тільки при попередній добудові додаткових про-
пускних потужностей (мереж) експортних переходів,
що є надзвичайно капіталомістким процесом.

Розглядаючи інший напрямок інтеграції, слід за-

значити, що Україна вже працює в об'єднаній системі
„МИР” з Росією та Білорусією. Тобто зараз ми фак-
тично знаходимось у об'єднаному (технічно) енерго-
ринку з країнами Митного союзу. Тому більш тісна
інтеграція у „східному” напрямку не потребує додат-
кових капіталовкладень для технічної синхронізації
суб'єктів енергоринків ЄЕП.

Що ж стосується інтеграційних процесів у ЗВТ
ЄС, то Україні потрібно виконувати умови Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, а саме:

–   Директиви Угоди № 2003/54/ЄС стосовно
спільних правил для внутрішнього ринку електро-
енергії;

–   Регламенту (ЄС) № 1228/2003 про умови до-
ступу до мережі міжнародного обміну електроенер-
гією, зі змінами і доповненнями, внесеними Рішен-
ням Комісії 2006/770/ЄС та інших [10].

На виконання цих угод Україні необхідно буде
витратити значні кошти, що ляже додатковим тягарем
на бюджет, особливо за наявності кризових явищ в
економіці в цілому. Ці кошти потрібно буде витрачати
на підвищення енергетичної ефективності, посилення
нагляду та контролю за перевезенням ядерних відходів
та відпрацьованого палива, на підвищення стандартів
безпеки для захисту здоров'я працівників електро-
станцій, на заміну застарілого обладнання, що знахо-
диться на балансі електростанцій, на заходи із забез-
печення постачання електроенергії та інвестицій в
інфраструктуру тощо. (тобто на виконання технічних
умов приєднання енергоринку до ЗВТ).

Проблемою в даному випадку також може стати
той факт, що при переході на технічні умови ENTSO-E
втрачається ринок Росії та Білорусії завдяки роз-
синхронізації з енергосистемою „МИР”.

Таблиця 4
Пропускна здатність міждержавних електричних мереж України

та їх поточне завантаження за станом на 2012 рік

В. М. Лисюк

Потужність передачі е/е (величина пропускної 
здатності міждержавного переходу), МВт 

Міждержавний напрямок  
передачі е/е 

доступна реалізована вільна 

ОЕС України – ЄЕС Росії 3 100 0 3 100 

ОЕС України – ОЕС Білорусі  900 900 0 

ОЕС України – Молдовська ЕС 450 450 0 

Добротвірська ТЕС – Замость (Польща) 235 235 0 

„Острів Бурштинський ТЕС” – 
енергосистеми Словаччини, 
Угорщини, Румунії 

495 495 0 
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Висновки. З урахуванням перелічених плюсів та
мінусів можемо зазначити, що більш прийнятною так-
тикою для держави на даний момент буде залишення
синхронізації енергоринку з енергоринками Росії, Бі-
лорусії та Казахстану (оскільки Україна вже працює в
об'єднаній енергосистемі з цими країнами, а на син-
хронізацію з енергосистемами та на виконання всіх
технічних умов країн ЄС ще потрібно витрачати вели-
чезні кошти, яких країна не має) та отримання за раху-
нок цього необхідних дешевих кредитів і продовжен-
ня виконання сумісних проектів щодо відновлення та
модернізації електроенергетики держави (добудова
енергоблоків Хмельницької АЕС, будівництво ГАЕС та
ГЕС, заміна застарілого обладнання на працюючих
електростанціях та електромережах, реалізація суміс-
ного з Росією проекту будівництва заводу з вироб-
ництва касет ядерного палива для АЕС України
(ТВЕЛів) – всі ці проекти кредитуються на даний мо-
мент з боку Росії. Отже існує загроза, що, у випадку
вступу України до ЗВТ з ЄС, може бути припинено
фінансування всіх цих проектів).

Слід також зазначити, що нарощувати найбільш
вигідний (за закупівельними цінами) експорт електро-
енергії в Європу можливо за рахунок побудови так
званих вставок постійного струму (ВПС) на кордоні з
країнами Східної Європи. Адже при будівництві таких
вставок буде можливо продавати електроенергію в
Європу без синхронізації з системою ENTSO-E.

Будівництво ВПС також потребує великих коштів,
але весь фінансовий тягар цього можливо перекласти
на приватну корпорацію „ДТЕК” – монополіста у сфері
експорту електроенергії.

Таким чином, слід зробити головний висновок,
що інтеграційні інтереси та реальні рухи України мо-
жуть значно вплинути на ринок електроенергії і потре-
бують кардинального перегляду концепції, стратегії та
її подальшого розвитку.
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Лисюк В. М. Вплив інтеграційних процесів
на ринок електроенергетики України

У статті проведено аналіз ринку електроенергії
України та його експортного потенціалу. Визначено
перспективи та заходи розвитку електроенергетики і
вплив на них інтеграційних процесів. Подано оцінку
приватизаційних процесів, що відбуваються на ринку.

Ключові слова: ринок, електроенергетика, інте-
грація.

Лысюк В. М. Влияние интеграционных про-
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Постановка проблеми. Державна політика роз-
витку сільських територій покликана забезпечувати
формування сприятливого інституційного, організа-
ційного та економічного середовища на загальнона-
ціональному та регіональному рівнях, стимулювати на-
лагодження дієвих механізмів залучення вітчизня-
них і закордонних інвестицій у сільську місцевість, а
також створювати комфортні умови для проживання
та роботи мешканців українського села. Тому форму-
вання економічної стійкості сільськогосподарських
підприємств як чинника соціально-економічного роз-
витку України є актуальним.

 Аналіз  основних досліджень і публікацій.
Проблемами вивчення стійкості економічних систем
різного рівня в різний час займалися і займаються
такі українські вчені та практики як В. І. Аранчій,
О. В. Ареф'єва, С. В. Оборська, Є. Г. Попкова,
П. Т. Саблук, З. Є. Шершньова та інші. У своїх
наукових працях вони розглядають проблеми забез-
печення економічної стійкості підприємств та мож-
ливості оцінки даної економічної категорії, існуючі
методологічні підходи та інструментарій їх викорис-
тання. Проте дискусійним залишається питання фор-
мування економічної стійкості.

Постановка завдання. Дослідження економіч-
ної стійкості сільськогосподарських підприємств як
чинника соціально-економічного розвитку держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. У
соціально-економічному житті України сільські тери-
торії займають особливе місце: на них проживає тре-
тина населення нашої держави та припадає 90% площі.

Значимість цих територій посилюється їх винят-
ковим внеском у формуванні соціально-економічної
системи України.

 Агропромисловий комплекс, як складова час-
тина економіки, що поєднує в собі виробництво
сільськогосподарської продукції, її сільськогоспо-
дарську переробку та матеріально-технічне обслуго-
вування села, належить до однієї з головних сфер,
що забезпечує 16% внутрішнього валового продукту
України. Зростання виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції на 1%  забезпечує 3 – 4% зростання вну-
трішнього валового продукту, тому ключовим дже-
релом стійкого економічного та інтенсивного роз-

витку економічної системи нашої держави має стати
агропромисловий комплекс, оскільки ефективний роз-
виток і функціонування продовольчого ринку є одним
з основних пріоритетів при вирішенні питання продо-
вольчої безпеки України.

І хоча для сучасного етапу соціально-економіч-
ного розвитку України характерна тенденція поліпшен-
ня ряду фінансових та загальноекономічних показ-
ників, проте розвиток виробництва сільськогоспо-
дарських підприємств поки що не забезпечений необ-
хідними передумовами динамічного стійкого зростан-
ня, першопричиною чого є масштаби накопичених за
останнє десятиліття проблем реформ.

Відповідно до Закону України „Про основні
засади державної аграрної політики на період до
2015 року” від 18 жовтня 2005 р. № 2982-IV держав-
на аграрна політика спрямована на досягнення таких
стратегічних цілей [3]:

–   гарантування продовольчої безпеки держави;
–   перетворення аграрного сектора на високо-

ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньо-
му та зовнішньому ринках сектор економіки держави;

–   збереження селянства як носія української
ідентичності, культури і духовності нації;

–   комплексний розвиток сільських територій та
розв'язання соціальних проблем на селі, тому не-
обхідність формування в Україні вже у найближчій
перспективі інноваційної моделі розвитку сільського
господарства, спроможної забезпечити його стійке при-
скорене зростання є ключовою [5].

Проте, прогалини в державній політиці та суб'єк-
тивні прорахунки та помилки, що мали місце на попе-
редніх етапах ринкового реформування вітчизняної
економіки та її аграрного сектору, призвели до суттє-
вого погіршення демографічних показників у сільській
місцевості, руйнування виробничого потенціалу села,
погіршення якості та родючості ґрунтів, загострення
екологічних проблем тощо. У результаті проведених
ринкових перетворень відбулися суттєві зміни умов
функціонування агропромислового комплексу, що
вплинуло і на  ефективність його діяльності.

Так за підсумками 2012 року обсяг сільсько-
господарського виробництва знизився, порівняно з
2011 роком, на 4,2%.
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У той же час, аграрні підприємства збільшили
обсяги реалізації сільгосппродукції власного вироб-
ництва. Вони реалізували сільгосппродукції, загалом,
на 42% більше, у тому числі обсяг реалізації продуктів
рослинництва зріс на 84%, тваринництва – на 2%, що
зумовлює необхідність пошуку адекватних інстру-
ментів підвищення ефективності функціонування
аграрного сектору України  як складової соціально-
економічної системи України.

Європейські країни активно субсидують аграр-
ний сектор як з міркувань продовольчої безпеки, так
і з метою мінімізації загрози надлишкової міграції
сільського населення в міста, за кордон тощо. Вели-
чина таких субсидій досягає в країнах ЄС – у серед-
ньому 50% від вартості сільськогосподарської про-
дукції, у Швейцарії – 82%. За існуючими оцінками
майже на 75% обсягів сільськогосподарської про-
дукції, що реалізується на внутрішньому ринку ЄС,
поширюються державні заходи підтримки [4].

З метою створення повноцінного аграрного
ринку необхідно посилити державне регулювання та
підтримку прибутковості аграрних товаровироб-
ників.

Сьогоднішні умови функціонування сільськогос-
подарських підприємств характеризуються постійною
залежністю від усіх суб'єктів загальної інфраструкту-
ри. Сільськогосподарські підприємства постійно спів-
працюють з внутрішнім та зовнішнім середовищем,
намагаються посилити своє становище на ринку та
послабити становище конкурентів. У таких умовах їх
діяльність неможливо захистити від негативних по-
трясінь. Тому існує проблема економічної захищеності
(стійкості) в умовах негативного впливу зовнішнього
середовища, вміння швидко усувати загрози, а також
пристосовуватися до умов, що позитивно впливають
на діяльність сільськогосподарського підприємства,
використовуючи його можливості.

Економічна стійкість аграрних підприємств є
однією з головних умов успішної та стабільної роботи
в ринкових умовах, вона характеризує такий стан фі-
нансово-економічних ресурсів підприємства, за яко-
го раціональне розпорядження ними є гарантією ста-
більної прибутковості, рентабельності та забезпечення
процесу розширеного відтворення. Тому важливим
критерієм забезпечення стійкого функціонування та
розвитку аграрних підприємств є достатній рівень еко-
номічної стійкості. Чим вища економічна стійкість
аграрного підприємства, тим більш воно незалежне
від різних коливань ринкової кон'юнктури, втрати про-
відних конкурентних позицій на регіональному ринку
продовольства.

Тому проблема підвищення економічної стійкості
сільськогосподарських підприємств в сучасних умо-

вах дуже актуальна. Проведені в економіці України
перетворення, системно спрямовані на становлення та
розвиток ринкових відносин, помітно посилили інте-
рес до неї, особливо при вирішенні практичних задач
розвитку сільськогосподарських підприємств.

Економічна стійкість сільськогосподарського
підприємства – широке поняття, яке включає в себе:
зовнішню,  внутрішню,  успадковану, виробничу,  тех-
нологічну,  фінансову,  соціальну, екологічну,  ринко-
ву стійкість як системні складові (рис.1).

Економічна стійкість – це здатність системи (сіль-
ськогосподарського підприємства) зберігати певний
(заздалегідь заданий) рівень досягнення цілей в умо-
вах динамічних трансформацій в бізнес-середовищі,
вона визначає місце сільськогосподарського підприє-
мства як підсистеми в системі більш високого поряд-
ку (регіональної та міжрегіональної).

 Ефективно діюче сільськогосподарське підпри-
ємство формує адекватний механізм „зростання” сис-
теми, що, в свою чергу, підвищує потенціал її само-
організації, розширює сферу економічної стійкості
господарської системи.

Соціально-економічний розвиток держави, ста-
лий розвиток агропромислового комплексу та еконо-
мічна стійкість сільськогосподарських підприємств
утворюють систему, оскільки економічні процеси кож-
ної складової  протікають у відповідності з загальни-
ми закономірностями, а різні рівні володіють специ-
фічними особливостями, не змінюючи загальних тен-
денцій розвитку (рис.2).

Економічна стійкість, як одна із найважливіших
характеристик господарської діяльності сільськогос-
подарських підприємств, визначається як зовнішніми,
так і внутрішніми факторами [6]. „Фактор” (від лат.
factor – той, що робить) – суттєва обставина в будь-
якому явищі, процесі, вихідна складова чого-небудь.
З сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів варто
виділити ті, що створюють визначальні умови форму-
вання економічної стійкості сільськогосподарських
підприємств (рис.3).

Варто враховувати, що фактори впливу зовніш-
нього середовища на економічну стійкість сільсько-
господарських підприємств розподіляються на фак-
тори прямої та непрямої дії  (рис.4).

Для забезпечення економічної стійкості під-
приємств необхідні гнучкість та швидкість реакції на
зміни кон'юктури ринку, підвищення конкурентоспро-
можності продукції та виробництва, висока інвести-
ційна активність та фінансова стабільність. Тільки це
дозволить створити динамічно рівноважну цілісну
систему, яка б самостійно визначала свій напрямок
розвитку у теперішньому та майбутньому.

Загальна стійкість сільськогосподарського під-
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Рис. 1. Види стійкості сільськогосподарських підприємств в економічному аспекті
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Рис. 2. Система взаємодії сталого розвитку держави, агропромислового комплексу та економічної стійкості
сільськогосподарських підприємств

Рис. 3. Фактори внутрішнього та зовнішнього впливу
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приємства передбачає його здатність до управління
внутрішніми факторами та пристосування до зовнішніх
факторів діяльності, завдяки чому підтримуються
оптимальні умови ефективного господарювання.

Практика господарювання на ринкових засадах
вимагає від сільськогосподарських підприємств підви-
щення ефективності виробництва на основі викорис-
тання новітніх досягнень науково-технічного прогре-
су та ефективних форм організації виробництва і праці,
активізації підприємницької діяльності в контексті інсти-
туційних перетворень, які відбулися в Україні, тощо.

Важливою умовою формування економічної
стійкості сільськогосподарських підприємств є підго-
товка спеціалістів та керівників до роботи в умовах
економічної свободи, конкуренції та факторної мо-
більності. Це, в свою чергу, потребує істотного підви-
щення економічного рівня підготовки спеціалістів вищої
кваліфікації аграрного профілю, які були б спроможні
на високому професійному рівні вирішувати організа-
ційно-технічні, економічно-технічні та виробничо-гос-
подарські проблеми, що виникають перед сільськогос-
подарськими підприємствами України [2, с. 3].

Ефективність виробничо-господарської діяль-
ності сільськогосподарського підприємства характе-
ризує загальні результати господарювання, степінь
використання матеріально-технічних і трудових ре-
сурсів, віддача довгострокових капіталовкладень та
рівень поточних витрат на виробництво та реалізацію
сільськогосподарської продукції [2, с. 76].

Оскільки на шляху проходження коштів держав-
ної підтримки, які виділяються на розвиток сільсько-

господарських підприємств виникають випадки, коли
кошти потрапляють до адресатів або не в повному об-
сязі, або із значною затримкою, що не завжди ви-
кликано об'єктивними причинами, необхідно розроби-
ти такі порядки проходження коштів державної підтрим-
ки, щоб унеможливити корупційні прояви,  особливо,
на місцях, а „невід’ємною частиною державної іннова-
ційної політики має стати створення умов для розши-
рення сфери та масштабів попиту, пропозицій та роз-
повсюдження науково-технічних знань” [1, с. 30].

Отже, основними чинниками, які формують еко-
номічну стійкість сільськогосподарських підприємств, є :

–   високий матеріально-технічний, технологічний
та кадровий потенціал;

–   ефективність фінансових операцій;
–   надійність економічних зв'язків;
–   ритмічність кругообігу засобів;
–   міцне становище на товарному ринку;
–   конкурентоспроможність продукції, що ви-

робляється.
Висновки. З метою формування економічної

стійкості сільськогосподарських підприємств як  чин-
ника соціально-економічного розвитку України необ-
хідно :

–   посилити державне регулювання та підтрим-
ку прибутковості аграрних товаровиробників;

–   підвищити якість підготовки спеціалістів та
керівників сільськогосподарських підприємств до
роботи в умовах економічної свободи, конкуренції та
факторної мобільності;

–   посилити антикорупційні заходи.

 
Фактори впливу зовнішнього середовища на економічну 

стійкість сільськогосподарських підприємств 

Фактори прямої дії Фактори непрямої дії 
 

Контрагенти 

Податкова система 
Інвестиційна політика Економічні 

Політична стабільність 
Корупція 
 
 

Фінансово-кредитна система 

Економічні 

Законодавчі 

Науковий потенціал Наукові 

П
ол
іт
ич
ні

 

постачальники, покупці, посередники, 
бізнес-партнери, банки, держава 

Рис. 4. Фактори впливу зовнішнього середовища на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств



220
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

В. С. Дяченко

Література
1. Єрмаков О. Ю. Основи методології науко-

вих економічних досліджень / О. Ю. Єрмаков, Г. Б. По-
гріщук, В. І. Чорнодон. – Тернопіль: Підручники і по-
сібники, 2009. – 290 с. 2. Єрмаков О. Ю. Економіка
і підприємництво, менеджмент: навчальний посібник
для студентів вищих закладів освіти ІІІ – ІV рівня
акредитації з напряму підготовки 6.090101 „Агроно-
мія” / О. Ю. Єрмаков, Т. І. Балановська. – К. : НУБіП
України, 2011. – 352 с. 3. Про основні засади дер-
жавної аграрної політики на період до 2015 року: За-
кон України №2982-IV від 18 жовтня 2005р. – Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
4. Саблук П. Т. Розвиток сільських територій в кон-
тексті забезпечення економічної  стабільності держа-
ви // Соціально-економічні проблеми розвитку україн-
ського села і сільських територій. – К. : ННЦ, „ІАЕ”,
2005. – С. 4 – 19. 5. Стратегічні напрями розвитку
сільського господарства України на період до
2020 року / за ред. Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-
Веселяка. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2012. – 182 с. 6. Шерш-
ньова З. Є. Стратегічне управління / З. Є. Шерш-
ньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 384 с.

Дяченко В. С. Економічна стійкість сільсько-
господарських підприємств як чинник соціально-
економічного розвитку України

Зростання динамічності кон'юнктури національ-
ного та світового ринків, постійні зміни у законо-
давстві,   надзвичайно швидкі темпи науково-техніч-
ного прогресу, підвищення рівня конкуренції зумови-
ли функціонування сільськогосподарських підпри-
ємств в умовах невизначеності та ризику. Формуван-
ня економічної стійкості забезпечить ефективне функ-
ціонування сільськогосподарських  підприємств та

утворить базис високого потенціалу їх розвитку в перс-
пективі.

Ключові слова: економічна стійкість, сільськогоспо-
дарське підприємство, соціально-економічний розвиток.

Дяченко В. С. Экономическая стойкость
сельскохозяйственных предприятий как фактор
социално-экономического развития Украины

Рост динамичности конъюнктуры национально-
го и мирового рынков, постоянные изменения в зако-
нодательстве, чрезвычайно быстрые темпы научно-
технического прогресса, повышение уровня конкурен-
ции обусловили функционирование сельскохозяй-
ственных предприятий в условиях неопределенности
и риска. Формирование экономической устойчивос-
ти обеспечит эффективное функционирование сельс-
кохозяйственных предприятий и образует базис вы-
сокого потенциала их развития в перспективе.

Ключевые слова: экономическая устойчивость,
сельскохозяйственное предприятие, социально-эконо-
мическое развитие.
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Growth dynamic conditions of national and global
markets, frequent changes in legislation, an extremely
rapid pace of scientific and technological progress,
increased competition led to the functioning of agricultural
enterprises in the face of uncertainty and risk. Formation
of economic stability will ensure the effective operation
of farms and forms the basis of the high potential of
development in the future.
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Постановка проблеми. Динамічність змін в
світовій економіці та економіці України зокрема, по-
требує використання різноманітних прогнозів для пла-
нування фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання на майбутні періоди. Прогнози мо-
жуть бути короткотерміновими і довготерміновими,
мікро та макроекономічними, кількісними та якісни-
ми тощо. Процес прогнозування складається з чоти-
рьох етапів: збирання даних, побудова та оцінка мо-
делі, екстраполяція вибраної моделі (фактичний про-
гноз), оцінка отриманого прогнозу.

Всі формальні процедури прогнозування перед-
бачають перенесення відомого минулого досвіду в
невизначене майбутнє. Тому метою створення прогно-
зу є зменшення рівня невизначеності в межах якого
приймається управлінське рішення. Це дуже важли-
во, тому що в момент прийняття рішення наявні кілька
альтернатив та відсутні достовірні дані про майбутній
стан зовнішнього середовища та ступінь впливу
внутрішніх та зовнішніх факторів при реалізації стра-
тегії підприємства.

В сучасних економічних умовах важливим є
підвищення конкурентоспроможності підприємства на
ринку, що насамперед залежить від якості управління
збутом продукції. Тому виникає потреба в посиленні
обґрунтування управлінських рішень.

Існуючі на підприємствах методики планування
обсягів продажу продукції та формування відповід-
них виробничих планів на короткотерміновий період
часто не відповідають сучасним умовам. Таким чи-
ном щоб підвищити точність і надійність прогнозів
обсягів реалізації продукції і відповідно збалансувати
виробничі місячні плани потрібно використовувати
методи економіко-математичного моделювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі підвищення точності й надійності прогнозів
фінансово-економічних показників підприємств при-
свячена велика кількість наукових праць. В роботі
А. Таха Хемди [1] представлені методи прогнозуван-
ня та наведені приклади практичного застосування для
розв'язання економічних задач за допомогою матема-
тичних моделей. Основні принципи моделювання та
моделі прогнозування, які можна застосувати для роз-
в'язання управлінських задач, наведені в праці Д. Му-
ра [2]. Огляд основних статистичних понять, моделей

дослідження масивів статистичних даних, а також
практичних принципів застосування методів прогно-
зування при ухваленні управлінських рішень викона-
ний в праці Д. Е. Ханка [3].

В. В. Дружиніна та І. А. Горчакова [4; 5] розро-
били моделі для короткострокового прогнозування
обсягів продажу продукції та надані рекомендації щодо
підвищення конкурентоспроможності підприємств в
ринкових умовах. Методи економіко-математичного
моделювання використані в роботах Косарева В. М.
та Янкового О. Г. [6; 7] для дослідження окремих про-
блем фінансово-господарської діяльності машино-
будівних підприємств. У праці А. Т. Опря [8] розгля-
нуті методологічні підходи при прогнозуванні еконо-
мічних показників з урахуванням тенденцій їх руху у
часовому просторі минулого, виходячи з гіпотетичної
концепції стійкості закономірності розвитку економіч-
них явищ у майбутньому.

Актуальність подальших досліджень визначаєть-
ся необхідністю використання методів економіко-ма-
тематичного моделювання для підвищення рівня об-
ґрунтування управлінських рішень при плануванні
обсягів збуту продукції промислового підприємства.

Постановка завдання. Удосконалити систему
планування обсягів реалізації продукції промислово-
го підприємства шляхом побудови економіко-матема-
тичних моделей прогнозування, які постійно врахову-
ють фактичні дані попереднього періоду.

Основний матеріал і результати досліджен-
ня. Прогнозування – це науково обґрунтоване твер-
дження про найбільш імовірний стан, тенденції та особ-
ливості розвитку об'єкта управління в майбутньому
періоді на основі оцінки виявлених регресійних взає-
мозв'язків і залежностей. Отримані результати прогно-
зування повинні забезпечити додатковий прибуток,
який покриє видатки на їх виконання, тому важливим
є вибір методу прогнозування. Крім цього, метод про-
гнозування повинен надати точний, своєчасний та зро-
зумілий прогноз, який допоможе в виборі найкращо-
го рішення. Тобто потрібно вибрати такий метод, що
буде відповідати реальній ситуації та буде базуватися
на відповідних статистичних даних, які суттєво впли-
вають на прогноз. Тому потрібно спочатку ретельно
дослідити статистичні дані, які накопичені за попередні
періоди.
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Безпосередній вплив на вибір методу прогнозу-
вання має часовий горизонт. Разом з тим, можна за-
значити, що статистично складні або комплексні ме-
тоди прогнозування не дають обов'язково більш точ-
них прогнозів у порівнянні з більш простими методами.

Одним із способів перевірки адекватності моделі
є створення моделі з використанням тільки частини
даних за минулий період, тоді іншу частину можна
використати для оцінки точності прогнозу. Розвиток
комп'ютерних технологій дає можливість широкого
застосування кількісних моделей прогнозування, які
можна записати в математичній формі. Також в цих
моделях є можливість для систематичних змін та удос-
коналення методів прогнозування. Тобто можна зміню-
вати коефіцієнти чи додавати умови, доки модель не
буде давати надійні результати. Отже кількісна модель
може містити велику кількість параметрів, що аде-
кватно відображають реальну економічну ситуацію.

Кількісні моделі на практиці відіграють вирішаль-
ну роль при розробленні короткотермінових та серед-
ньострокових прогнозів середнього рівня важливості
для ситуацій, що часто повторюються і для яких до-
ступні статистичні дані. При прийнятті дуже важливих
рішень підсумковий прогноз повинен враховувати
також думки експертів.

Моделі прогнозування можна поділити на дві
категорії: причинно-наслідкові та моделі часових рядів.
В причинно-наслідкових моделях зміни значень пев-
ної величини відбуваються на основі відомих значень
іншої величини чи набору величин, тобто знаючи зна-
чення однієї змінної (кількох змінних) можна перед-
бачити значення іншої. Моделі часових рядів викорис-
товують для прогнозування екстраполяцію значень
окремої змінної на основі статистичних даних за ми-
нулий часовий період, тобто ця модель продовжує
відомі значення змінної на майбутній період. Одним з
найбільш важливих аспектів при виборі відповідного
методу прогнозування є аналіз поведінки часового
ряду даних.

В моделях часових рядів передбачається, що сис-
тема є стабільною і в майбутньому її поведінка не дуже
зміниться. Тобто існує чотири основних типи моделей
даних: тренд, сезонна, циклічна і горизонтальна. Тренд,
це довготерміновий компонент, який відображає зрос-
тання чи спадання часового ряду протягом тривалого
періоду часу. Сезонна компонента – це модель змін, які
повторюються щорічно. Циклічна компонента характер-
на для даних, які не мають фіксованого періоду зрос-
тання чи спадання. Горизонтальна модель відображає
поведінку даних, якщо вони коливаються відносно по-
стійного рівня або середнього значення. Якщо допус-
тити при підборі кривої, що всі дані однаково значимі
(мають однакову вагу) то можна отримати стабільний

прогноз, який малочутливий до змін даних.
Методи усереднення дають можливість будувати

прогнози на основі середніх значень минулих спосте-
режень. Якщо припустити, що більш точний прогноз
на майбутній період можна отримати при використанні
останніх n спостережень, тоді їх вага для прогнозу
повинна бути більшою. Це припущення використо-
вується в методі ковзного середнього. Цей метод пе-
редбачає, що імовірнісний процес визначається мо-
деллю

tt by ε+= , (1)

де ty  – реалізація випадкового процесу в час t;
    b – невідомий постійний параметр, який ви-

значається за відомими статистичними даними;

    tε  – випадкова помилка в t (має нульове спо-
дівання і постійну дисперсію).

Значення n є базою методу, що використовує
ковзне середнє. Воно вибирається великим, коли існує
впевненість, що спостереження протягом тривалого
часу задовольнять модель (1), а якщо спостереження
задовольняють наведену модель протягом короткого
періоду часу то може бути прийнятним і невелике зна-
чення n, в діапазоні від 3 до 12.

В методі простого експоненціального згладжу-
вання, на відміну від попередніх методів, використо-
вується зважене (експоненціально) ковзне середнє всіх
даних попередніх спостережень. Цей метод може бути
застосований для даних, де заздалегідь невідомо чи
мають вони якийсь тренд, що коливаються на певно-
му рівні, який майже не змінюється. Тобто усередню-
ються (згладжуються) часові ряди минулих спостере-
жень в спадному (експоненціально) напрямку. Таким
чином більш пізнім подіям надається більша вага:
остання подія – вагою буде константа згладжування
(постійна величина) α  (0< α  <1), для попередньої –
(1-α ), далі (1-α )2 і т. д.

Нехай відомі значення часового ряду для мину-
лих t моментів часу y1, y2, … , yt. Тоді оцінка Y*t+1
для майбутнього періоду t+1 обчислюється так

...)1()1( 2
2

1
*

1 +−+−+= −−+ tttt YYYY ααααα ,(2)

де *
1+tY  – значення прогнозу на майбутній період;

     α  – константа згладжування;

     tY  – спостереження величини за поточний пе-
ріод t;

     *
tY  – попередній згладжений прогноз вели-

чини Yt на період t.
В формулі (2) коефіцієнти Yt, Yt-1, Yt-2 поступово
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зменшуються, таким чином надається більша вага
останнім (за часом) даним. Цю формулу можна запи-
сати в більш простому вигляді

=+−+−+= −−+ ...))1()(1( 21
*

1 tttt YYYY ααααα
*)1( tt YY αα −+=    .            (3)

Таким чином значення *
1+tY  можна розраховува-

ти рекурентно за відомими значеннями останніх спос-

тережень Yt та останнього прогнозу *
tY .

Щоб проілюструвати зміст константи α  в
рівнянні (3) його потрібно переписати наступним чи-
ном:

**
1 )1( ttt YYY αα −+=+  ; (4)

***
1 tttt YYYY αα −+=+  ; (5)

)( ***
1 tttt YYYY −+=+ α  . (6)

Отже аналіз формули (6) показує, що експонен-

ціальне згладжування є попереднім прогнозом ( *
tY ) з

уточненням у вигляді добутку α  на помилку остан-

нього прогнозу ( *
tt YY − ). Метою такого підходу є

оцінка поточного стану, результати якої і визначають
всі наступні прогнози. Ця процедура передбачає мож-
ливість постійного перегляду результатів прогнозування
з врахуванням останніх подій.

Постійна згладжування α  є фактором зважуван-
ня. Її реальне значення визначається тим, якою мірою
поточне спостереження повинне впливати на прогно-
зовану величину. При невеликих значеннях α  про-
гнозована величина найбільше наближається до по-
переднього прогнозу, а якщо α  близька до 1, зна-
чить, в прогнозі суттєво враховується величина по-
хибки останнього прогнозу. Тобто можна представи-

ти *
tY , як зважене середнє значення всіх минулих спо-

стережень з ваговими коефіцієнтами, що спадають
(експоненціально) з певною швидкістю при зростанні
„віку” даних.

Якщо потрібно, щоб прогнозовані величини були
стабільними і випадкові відхилення згладжувалися,
необхідно вибирати малі значення α , і навпаки: ве-
ликі значення α  доцільні у випадках, коли потрібна
швидка реакція на зміни в спектрі спостережень. Отже
постійна величина α  є ключем до аналізу даних, вибір
її значення є вирішальним моментом при обчисленні
значень прогнозованої величини. На практиці значен-
ня α  приймається в межах від 0,01 до 0,30.

Одним із методів оцінки оптимального значення

α  є мінімізація середньоквадратичної похибки прогно-
зування. За цим методом послідовно обчислюються
прогнози для кількох значень α  і розраховується ве-
личина середньоквадратичної похибки прогнозування
для кожної з них. Отримане мінімальне значення виби-
рається для подальшого використання в прогнозах.

При використанні формули (4) також важливо
правильно визначити початкове згладжене значення.
Це може бути значення першого спостереження, або
середнє значення перших трьох, шести або дванадця-
ти спостережень. У випадку, якщо в даних існує знач-
ний тренд, тоді просте експоненціальне згладжування
буде постійно відставати від реальних спостережень,
тому потрібно використовувати метод Хольта для
лінійного експоненціального згладжування.

Отже при побудові короткотермінових прогнозів
(1 – 2 місяці) на базі стаціонарних даних можна вико-
ристати методи середнього ковзного та експоненці-
ального згладжування. На основі цих методів були
розроблені економіко-математичні моделі прогнозу-
вання для удосконалення системи планування обсягів
реалізації продукції одного з машинобудівних під-
приємств м. Полтави.

Аналіз статистичних даних реалізації основних
видів продукції за 2011 – 12 роки показав відсутність
тренду, а також сезонного чи циклічного попиту. Ко-
ливання фактичної реалізації продукції пов'язані з не-
ритмічністю замовлень від підприємств з сусідніх країн
СНД, на які припадає більша частина обсягів реалі-
зації.

Після проведеного дослідження найбільш опти-
мальним значенням для середнього ковзного буде
n=12, а для експоненціального згладжування почат-
ковим приймається середнє значення за 12 періодів на
початку часового ряду.

Для обґрунтування адекватності моделі застосо-
ваний прийом, коли модель будується за даними
одного року (12 періодів), а потім виконується іміта-
ція минулого за даними іншого року (12 періодів),
тобто оцінюється точність отриманих прогнозів. Якщо
на останніх статистичних даних модель дає задовільні
результати, то при прогнозуванні майбутніх значень
ймовірно результат теж буде достатньо точним.

Побудовані моделі прогнозування обсягів реалізації
основних видів продукції представлені на рис. 1 і 2.

В методі експоненціального згладжування зна-
чення α  були визначені з використанням надбудови
„Поиск решения” Microsoft Excel. Для продукції П1
α =0,103, а для продукції П2 α =0,275. Невеликі зна-
чення α  згладжують випадкові відхилення і прогно-
зовані величини будуть стабільними. Це дає можливість
збалансувати місячні виробничі плани на певному
рівні.
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Потім виконане порівняння результатів, що отри-
мані різними методами. Отримані прогнозні дані для
П1 і П2 перевищують фактичну реалізацію за 2012 рік
на 7 – 9% в залежності від виду продукції. В якості
прогнозу на майбутній період можна брати мінімальне
значення з розрахованих прогнозів за двома метода-
ми. Щоб зменшити невизначеність прогнозів потрібно
більш ретельно планувати обсяги реалізації продукції
і не залежати від окремих випадкових замовлень.

Це дасть можливість підприємству ритмічно пра-
цювати й підтримувати на складі запаси всієї номен-
клатури продукції на певному рівні, що забезпечує ре-
алізацію продукції в заданих обсягах у разі значного
підвищення попиту на окремі види продукції в певні
періоди.

Порівняння фактичних результатів реалізації про-
дукції П1 і П2 за січень і лютий 2013 року з розрахун-
ковими даними показало достатню точність прогноз-
них значень.

Подібні моделі побудовані й для інших видів про-
дукції. Перевагою цих моделей є те, що вони будуть
постійно враховувати фактичні дані попереднього
періоду при розробленні прогнозу на перспективний
період.

Висновки. Використання розроблених економі-
ко-математичних моделей прогнозування дозволить
зменшити обсяги понаднормових складських запасів,
покращити розподіл ресурсів на виробництво, вико-
нати аналіз отриманих результатів, виявити позитивні
й негативні тенденції та врахувати їх в поточній діяль-
ності. А також оптимізувати чисельність працівників
неосновних виробництв, скоротити невиробничі ви-
трати, здійснити за необхідності тимчасовий перехід
на неповний робочий тиждень.

Це надасть можливість поліпшити оперативне
планування випуску окремих видів продукції, а та-
кож дозволить (при отриманні нових статистичних
даних) оперативно змінювати виробничі місячні пла-
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Рис. 1. Фактичні та розрахункові обсяги реалізації продукції П1

Рис. 2. Фактичні та розрахункові обсяги реалізації продукції П2
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ни. Удосконалення системи планування обсягів реа-
лізації продукції машинобудівного підприємства
збільшить прогнозованість доходів і витрат на май-
бутній період.

Таким чином, удосконалення системи плануван-
ня обсягів реалізації продукції створить умови для
поліпшення якості управління, підвищення конкурен-
тоспроможності та забезпечить стабільність фінансо-
вого стану промислових підприємств.
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 Харченко Ю. А. Удосконалення системи
планування обсягів реалізації продукції на про-
мисловому підприємстві

У статті досліджена система планування обсягів
реалізації продукції на машинобудівному підприємстві.
Запропоновано економіко-математичні моделі прогно-
зування, які постійно враховують фактичні дані попе-
реднього періоду. Обґрунтовано, що удосконалена сис-
тема планування обсягів реалізації продукції створить
умови для поліпшення якості управління, підвищення
конкурентоспроможності та забезпечить стабільність
фінансового стану промислових підприємств.

Ключові слова: система планування, економіко-
математична модель, методи прогнозування, реаліза-
ція продукції.

Харченко Ю. А. Усовершенствование систе-
мы планирования объемов реализации продук-
ции на промышленном предприятии

В статье исследована система планирования объе-
мов реализации продукции на машиностроительном
предприятии. Предложены экономико-математические
модели прогнозирования, которые постоянно учиты-
вают фактические данные предыдущего периода. Об-
основано, что усовершенствованная система плани-
рования объемов реализации продукции создаст усло-
вия для улучшения качества управления, повышения
конкурентоспособности и обеспечит стабильность
финансового положения промышленных предприятий.

Ключевые слова: система планирования, эконо-
мико-математическая модель, методы прогнозирова-
ния, реализация продукции.

Kharchenko Y. A. Improvement of the Planning
of Volumes of Sales by Industrial Enterprises

Planning system of volumes implementation
of products at the manufacture of machinery was
investigated in this article. Economic-mathematical models
of prediction that constantly take into account the actual
data of the previous period were proposed. Proved that the
improved planning system of volumes of implementation
of products create conditions for improving the quality of
management, competitiveness and ensure the stability of
the financial condition of industrial enterprises.
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model, methods of prediction, implementation of products.
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Постановка проблеми. Стабільне функціону-
вання та розвиток, зростання економічного потенціа-
лу підприємства в умовах ринкових відносин в основ-
ному залежить від надійної системи захисту еконо-
мічних інтересів.

На сьогоднішній день дослідження багатьох нау-
ковців направлені на недосконалий розвиток системи
економічної безпеки підприємства. Тому для станов-
лення і розвитку соціально-економічної системи, не-
обхідно удосконалювати теоретичні аспекти побудови
соціально-економічної безпеки підприємства.

Аналіз досліджень та публікацій. В останні
роки економічна безпека в науковій літературі розгля-
дається доволі часто. Слід зауважити, що соціально-
економічна безпека розглядається порівняно не в ба-
гатьох дослідників. В основному розгляд цього по-
няття проходить на окремих стадіях, тобто економічна
безпека розглядається окремо від соціальної безпека.
Водночас без соціальної складової економіка не може
розвиватися в повному обсязі.

Серед вітчизняних та зарубіжних науковців та прак-
тиків, які досліджують сферу соціально-економічної без-
пеки, можна виділити Г. Козаченко, В. Мунтіяна, Г. Па-
стернак-Таранушенка, В. Тамбовцева, Є. Олейнікова,
Л. Абалкіна, О. Кірієнка, В. Пономарьова, О. Ляшен-
ко, Т. Кузенко, А. Ілларіонова, Я. Жаліла, В. Мак-Мака,
Ю. Кракоса, Г. Андрощука, А. Архіпова, В. Забродсь-
кого, Є. Іванова, А. Городецького, В. Бєлокурова,
В. Сєнгачова, В. Безбожного, В. Ярочкина та ін.

Постановка завдання. Аналіз та узагальнення
існуючих теоретичних підходів до визначення категорії
„соціально-економічна безпека” та її структури.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Якщо звернутися до історії, можна дослідити генезис
поняття безпеки [1, с. 9].

Перший етап античності характеризувався тим,
що у філософів цієї епохи на перше місце ставилася
міцність і цілісність держави, а її інтереси домінували
над інтересами особистості.

Другий етап – середньовіччя, в якому поступово
складався теологічний тип культури та соціальної дум-
ки, внаслідок чого система безпеки орієнтувалася на
захист інтересів церкви і владних кіл.

Третій етап – етап нового часу, дав початок по-
ділу суспільства на класи, став основою формування
сильної держави, що захищає багатих.

Пізніше безпеку почали розглядати на рівні дер-
жави як силову складову національної безпеки.

Термін „економічна безпека” належить 26-му пре-
зиденту Сполучених Штатів Америки – Ф. Рузвельту
та визначається як сукупність умов, що надійно за-
безпечують національний суверенітет, захист стратегіч-
них інтересів і повноцінний розвиток суспільства, життя
та здоров’я усіх його громадян [2].

В Україні поняття економічної безпеки офіційно
визначено у Декларації про державний суверенітет
України. У 1990 р. створення управління економічної
безпеки. У 1998 р. була розроблена Національна про-
грама забезпечення економічної безпеки України до
2005 р., а у 1999 р. прийнята Концепція економічної
безпеки України [3].

В словнику економічних термінів зазначено, що
безпека – стан, при якому кому-небудь, чому-небудь
не загрожує небезпека будь-якого виду, існує захист
від небезпеки [4, с. 19]. Безпека – стан захищеності
життєво важливих інтересів особистості, підприємства,
держави від внутрішніх та зовнішніх загроз [5, с. 9].

Категорія „соціальна безпека” почала формува-
тися з кінця дев'яностих років двадцятого століття. Уже
тоді це поняття вміщало в собі цілий комплекс фак-
торів, що визначають, крім економічних і політичних
аспектів, усе безпосереднє середовище проживання
людини – біологічну, фізичну, психологічну, матері-
альну сфери, і зрештою, значну частину того, що
вміщає в себе поняття якості життя [6, с. 50].

Так, Г. Пастернак-Таранушенко трактує соціаль-
ну безпеку як різновид безпеки, що базується на пси-
хічному та психологічному стані населення країни [6,
с. 52]. Тоді, як економічну безпеку розглядає як стан
держави, за яким вона забезпечена можливістю ство-
рення, розвитку умов для гідного життя її населення,
перспективного розвитку в майбутньому та в зрос-
танні добробуту її мешканців [7]. Звідси видно, що
економічна безпека не може існувати без соціального
забезпечення, адже гідне життя визначається психо-
логічним станом індивіда.

Так само й інші трактування дослідників еконо-
мічної безпеки не можуть не зазначити соціальний
аспект економічної безпеки, коли суспільство задо-
вольняє потребу для подальшого успішного та повно-
цінного розвитку.

Що й робить О. Ляшенко, визначаючи соціаль-
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но-економічну безпеку підприємства як стан захище-
ності підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз,
який досягається шляхом гармонізації та взаємоузгод-
ження інтересів підприємства, відповідно з інтереса-
ми суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середови-
ща у часі та просторі [8].

Тобто, інтереси внутрішнього середовища – це
не тільки отримання прибутку підприємства, але й
задоволеність колективу від отриманого прибутку.
Також матеріальна або нематеріальна мотивація впли-
ває на якість продукту, що, в свою чергу, задоволь-
няє інтереси зовнішнього середовища.

В. Ярочкін розглядає економічну безпеку під-
приємства як захист інформації, а персонал підприєм-
ства вважає найслабішою ланкою у системі збережен-
ня інформації [9]. Слід зазначити, що без соціальної
функції, яка в свою чергу є однією з нестійких систем
управління підприємством, захист інформації не буде
відповідати достатньому рівню. Адже незадоволеність
персоналу, його неповноцінне забезпечення соціаль-
ними гарантіями, призводить до витоку інформації з
організації.

Конфіденційна, або загальна негативна інформа-
ція може порушити баланс попиту та пропозиції, по-
значитися на авторитеті підприємства. Під авторите-
том розуміють загальновизнану довішу, пошану. По-
зитивний відгук не тільки покупців продукції, яку ви-
готовляє підприємство, а й персоналу підприємства.
Тобто для забезпечення авторитету необхідно здійсню-
вати соціальну політику на підприємстві.

Отже, соціально-економічна безпека ґрунтуєть-
ся на достатньому задоволенні потреб працівників,
забезпеченою економічними вигодами.

В той же час соціальна безпека не може відтво-
рюватися стабільно. Смаки, вподобання, бажання,
вимоги працівників змінюються. Міра стимулів та
мотивації не повинна перевищувати міри покарання,

штрафів для утримання робітників від бунтарства.
Економічна безпека підприємства нерозривно

пов'язана з економічною безпекою регіону та держа-
ви. Саме суперечність між безпекою держави та без-
пекою суб'єктів господарювання якраз і є головною
проблемою економічної безпеки України на сучасно-
му етапі, а отже негативно впливає на соціально-еко-
номічний розвиток підприємства.

При виконанні виробничих завдань більшість
підприємств робить ставку на кваліфіковані кадри,
здатні не тільки якісно реалізувати прийняття рішення,
але й активно брати участь в їх розробці. Динамічні,
ініціативні, використовуючи нестандартні підходи у ви-
рішенні поставлених завдань співробітники є необхід-
ною умовою постійного росту підприємства. В цьому
зв'язку соціальна політика підприємства орієнтується
на створення умов для реалізації творчого потенціалу
робітників, забезпечуючи їх конкурентноздатною за-
робітною платою та соціальними пільгами.

Соціальна політика підприємства – це система
цілеспрямованих і послідовних дій власника і мене-
джменту, спрямованих на задоволення і розвиток ма-
теріальних і духовних потреб працівників організації з
метою розвитку соціальних чинників виробництва,
сприяння розширенню і посиленню їх дії на підвищення
ефективності економічної діяльності [10, с. 121].

Формування основних цілей соціальної політики
підприємства відбувається за рахунок поєднання соці-
ального та економічного розвитку, в результаті фор-
мується соціально-економічна безпека підприємства.
Основні цілі соціальної політики відображені на рис. 1.

Соціально-економічна безпека підприємства має
поєднувати в собі соціальні та економічні цілі, раціо-
нальне та ефективне використання як матеріальних, так
і нематеріальних ресурсів. Не менш важливими у за-
безпеченні соціальної безпеки підприємства є духовні
потреби працівників.
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Рис. 1. Основні цілі соціальної політики
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До духовних потреб працівників можна віднести
безпечні умови праці, гідна оплата, повага до прав
працівників у сфері соціально-трудових відносин, соці-
альне партнерство, надання працівникам соціальних
пільг, сприятливий морально-психологічний клімат та
інше.

Тому все більшої популярності набуває немате-
ріальна звітність підприємства.

Розглядаючи безпеку підприємства, логічно ви-
явити її протилежну сторону – небезпеку. Поряд з не-
безпекою розглядають загрози та ризик.

Небезпеку можна розглядати як об'єктивну мож-
ливість негативного впливу на певне явище, систему,
механізм, соціальний організм, внаслідок чого йому
може бути заподіяна шкода, що призведе до занепа-
ду, кризового стану тощо [11, с. 21].

Загроза – конкретна і безпосередня форма не-
безпеки або сукупність негативних чинників чи умов
[11, с. 21].

Ризик – можливість або загроза відхилення ре-
зультатів конкретних рішень або дій від очікуваних [12,
с. 10].

Отже, враховуючи існуючі судження науковців,
пропонуємо на рівні підприємства виділити такі по-
няття як „небезпека безпеці підприємства”, „загроза
безпеці підприємства”, „ризик безпеці підприємства”:

–   небезпека безпеці підприємства – можливий
чи реальний негативний вплив на безпеку підприєм-
ства, що може призвести до економічного спаду діяль-
ності підприємства;

–   загроза безпеці підприємства – реальна нега-
тивна дія, що спрямована на негативні зміни економіч-
ної безпеки підприємства;

–   ризик безпеці підприємства – можливість на-
стання негативних подій або несприятливих умов, що
впливають на стан безпеки підприємства.

На підприємство впливає велика кількість загроз
різного змісту і типу. В теперішній час спеціалісти із
безпеки вже зробили аналіз та виділили класифікації
загроз за різними критеріями. На основі проведеного
аналізу існуючих класифікацій загроз економічній без-
пеці, пропонуємо класифікувати їх та такими ознака-
ми (табл. 1.1).

Запропонована модель класифікації загроз допо-
може як найшвидше виявити за запобігти небезпечні
та непередбачувані ситуації в системі безпеки підпри-
ємства. Попередженість та готовність – головне зав-
дання економічної безпеки підприємства. Варто заува-
жити, інформованість персоналу щодо можливості на-
стання ризикованих ситуацій  – запорука своєчасного
уникнення загрози.

Підсумовуючи зазначене, подамо власне бачен-
ня соціально-економічної безпеки підприємства – стан

підприємства, при якому забезпечується ефективне ви-
користання матеріальних та нематеріальних ресурсів
підприємства, збереження та розвиток людського по-
тенціалу з метою подальшого соціального та еконо-
мічного розвитку з урахуванням можливих загроз за
для їх уникнення.

Забезпечення економічної безпеки підприємства
досягається шляхом взаємозв'язку між складовими
елементами даної системи. При порушенні зв'язку між
ланками, які безпосередньо формують систему без-
пеки, порушується контроль, що, в свою чергу, галь-
мує безперервне забезпечення економічної безпеки.

Отже, соціально-економічна безпека забезпе-
чується комплексно, тобто за всіма напрямками діяль-
ності. В перчу чергу увага приділяється соціальним
гарантіям, соціальній політиці підприємства, адже
відсутність соціальної складової унеможливлює по-
вноцінне існування економічної безпеки підприємства.
Тому існує необхідність у дослідженні механізму за-
безпечення соціально-економічної безпеки підприєм-
ства.

Відомо, що завдання соціальної політики підпри-
ємства розділені на три складові: соціальний розви-
ток, соціальне партнерство та соціальна відпові-
дальність. Ці задачі являються рушійними факторами
її формування та реалізації. Їх вирішення несе обо-
пільну вигоду безпосередньо підприємствам та їх пра-
цівникам, які є об’єктами соціальної політики.

Для ефективного використання потенціалу робіт-
ників необхідно створити систему економічних сти-
мулів для більш ефективного задіяння робітників у
виробництві. Соціальними ресурсами економічного
росту являються заповзятливість та ініціатива. Тому
ми вважаємо, що мобілізація трудової активності пра-
цівників – основна задача соціальної політики підпри-
ємства.

Висновки. Дослідження економічної безпеки дає
змогу виділити такий важливий елемент, як соціальна
безпека. З розвитком нефінансової звітності, соціаль-
на безпека має розглядатися на рівні з економічною
безпекою. Тому пропонуємо нашу думку щодо трак-
тування поняття соціально-економічної безпеки – це
захищеність всіх ресурсів підприємства з урахуванням
інтересів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Багато дослідників включають соціальну скла-
дову до економічної безпеки як одну з посередниць-
ких ланок, проте досвід показує, що без соціальної
політики або в недостатній мірі забезпечення соціаль-
ної політики, економічна безпека функціонує неповно-
цінно.

Правильно сформульована та ефективно систе-
матизована соціальна політика є основою для розроб-
ки стратегії і практики соціально-економічної безпеки
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Таблиця 1
Класифікація загроз економічній безпеці

І. В. Венглюк

Таблиця складена автором за [13, с. 77; 14, с. 44].

№ 
п/п 

Критерій Вид небезпек підприємства 

1. Джерело 
виникнення 

- зовнішні – ті, що виникають у внутрішньому середовищі 
підприємства; 

- внутрішні – ті, що виникають у макро- та мікросередовищі 
підприємства. 

2. Можливість 
нейтралізації 
негативного впливу 

- виникаючі – ті,  яких неможливо уникнути, а тільки 
частково нейтралізувати або пом’якшити; 

- затухаючі – ті які не встигли виникнути завдяки 
своєчасному виявленню та нейтралізації; 

- прогресуючі – ті, які своєчасно не виявили або недостатньо 
нейтралізували. 

3. Масштаб впливу - індивідуальні – впливають на окремі напрямки діяльності 
підприємства; 

- системні – впливають на загальну систему діяльності 
підприємства; 

- групові – впливають на декілька напрямків діяльності 
підприємства. 

4. Принцип 
зумовлення загрози 

- навмисні – ті, які виникають внаслідок неефективної 
роботи працівників підприємства; 

- випадкові – ті, які виникають не з волі підприємства або 
працівників. 

5. Ступінь 
ймовірності 

- малоймовірні – існує мала ймовірність настання 
загрозливого стану; 

- реальні – загроза вже існує. 
6. Вплив на стадії 

підприємницької 
діяльності 

- на етапі організації підприємства;  
- на стадії функціонування підприємства; 
- на заключному етапі підприємства. 

7. Об’єкт зазіхань - загроза персоналу – яка проявляється для всього персоналу 
підприємства; 

- загроза матеріальним ресурсам – яка негативно 
проявляється по відношенню до втрати виробничих засобів 
підприємства; 

- загроза фінансовим ресурсам – яка негативно проявляється 
у втраті фінансових активів, зменшенню власного капіталу, 
фінансового стану підприємства; 

- загроза інформаційним ресурсам – проявляється у 
незаконному оволодінні або доступі до конфіденційної 
інформації. 

8. Термін дії - довгострокові;  
- середньострокові; 
- короткострокові; 
- поточні; 
- тимчасові; 
- постійні. 

9. Суб’єкти загроз - з боку кримінальних структур; 
- з боку конкурентів; 
- з боку власних співробітників; 
- з боку держави. 

10. Характер 
відповідальності 

- цивільно-правова; 
- кримінально-правова. 
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на перспективу, які забезпечують необхідну мотива-
цію праці персоналу підприємства.
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Венглюк І. В. Становлення соціально-еконо-
мічної безпеки підприємства

У статті розглянуто особливості визначення ка-
тегорії „соціально-економічна безпека” та на підставі
висновків сформульовано власне бачення даної кате-
горії. Виявлено, що соціальна політика є основою за-
безпечення соціально-економічної безпеки підприєм-
ства. Класифіковані види загроз.

Ключові слова: економічна безпека, соціальна
безпека, соціально-економічна безпека, соціальна полі-
тика, загрози.

Венглюк И. В. Становление социально-эко-
номической безопасности предприятия

В статье рассмотрены особенности определения
категории „социально-экономическая безопасность”
и на основании выводов сформулировано собствен-
ное видение данной категории. Выявлено, что соци-
альная политика является основой обеспечения соци-
ально-экономической безопасности предприятия.
Классифицированы виды угроз.
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социальная безопасность, социально-экономическая
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The article discusses the features definition of the
„social and economic safety” and based on the
conclusions formulated ours vision of this category. We
found that social policy underpins the social and economic
safety. The threats have been classified on types.
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Постановка проблеми. Однією з ключових при-
чин коливань основних макроекономічних показників
в економіці України впродовж останніх років є нестійка
та незадовільна динаміка базових структурних про-
порцій у вітчизняній промисловості. Ринкова модель
функціонування національної економіки не призвела
до суттєвого поліпшення промислової структури.
Інтеграція економіки України у світовий економічний
простір збільшила ступінь її залежності від зовнішньо-
економічної кон’юнктури та посилила негативний
вплив світової економічної кризи на внутрішньоеко-
номічні пропорції. Все це обумовлює необхідність по-
силення та перегляду ролі держави у регулюванні еко-
номічних процесів з урахуванням досвіду інших країн
з транзитивною та ринковою економікою. Зокрема,
оновлення та удосконалення потребує державна про-
мислова політика, що повинна задовольняти вимогам
сучасного етапу розвитку національної економіки.

Оновлена активна державна промислова політи-
ка, з одного боку, повинна сприяти підвищенню рівня
добробуту населення країни, євроінтеграції, побудові
якісно нової інноваційної моделі та іншим цілям роз-
витку українського суспільства, встановленим у схва-
лених концептуальних документах. З іншого боку,
вона повинна спиратися на науково обґрунтовані та
аналітично забезпечені відповідні концепції, стратегії
та програми. Зокрема, виходячи з суті поняття „про-
мислова політика”, потребує додаткового аналітично-
го обґрунтування вибір критеріїв пріоритетності та ви-
значення державою пріоритетних галузей (видів еко-
номічної діяльності).

Одним з головних чинників економічного зрос-
тання та галузевої конкурентоспроможності є інновації.
Зазвичай, вони є наслідком попередньо проведених
досліджень та розробок (далі R&D). При цьому, до-
слідження та розробки, проведені в одній з галузей
економіки, здатні створювати екстерналії в інших га-
лузях. Ці зовнішні ефекти можуть бути як позитивни-
ми, так і негативними. Позитивні зовнішні ефекти від
досліджень та розробок пов’язують із залежністю
якості продукції та сукупної продуктивності виробни-
чих факторів в галузі від R&D витрат в інших галузях
економіки [1].

Одним з можливих каналів розповсюдження

таких позитивних ефектів є міжгалузеві технологічні
зв'язки та проміжне споживання продукції галузі, в
якій було створено інновації. По цьому ж каналу роз-
повсюджуються негативні зовнішні ефекти від дослі-
джень та розробок, тобто витрати на проведення R&D
діяльності призводять до зростання цін як в галузях,
що споживають інноваційний продукт для створення
власної продукції, так і в економіці в цілому [2].

На наш погляд, саме здатність галузі створювати
та акумулювати зовнішні R&D ефекти повинна стати
одним з основних критеріїв при виборі галузевих пріо-
ритетів у модернізованих концепціях, стратегіях та
програмах розвитку промислового комплексу Украї-
ни. Тому доцільним є дослідження позитивних та не-
гативних R&D ефектів в економіці, а також каналів та
напрямків їх розповсюдження.

Дослідженню масштабів, напрямків, каналів роз-
повсюдження та наслідків зовнішніх ефектів від до-
сліджень та розробок приділяється велика увага в
західній економічній літературі (детальний огляд з про-
блеми див. в роботах [3 – 4]). Сучасні дослідження
R&D ефектів в переважно базуються на проведенні
економетричних оцінок. При цьому, зазвичай, вимі-
рюється зв'язок між показниками якості роботи однієї
галузі (сукупної продуктивності факторів виробницт-
ва, прибутковості, експорту галузі та ін.) та R&D ви-
тратами в інших галузях. Для проведення таких еко-
нометричних оцінок R&D ефектів використовуються
різноманітні моделі, найбільш розповсюдженою з яких
є модель міжгалузевих зв'язків „витрати – випуск”
(див., наприклад, [5]). Водночас серед чималої бібліо-
графії українських науковців з проблем інноваційної
діяльності, економічного зростання та інфляції майже
відсутні роботи, які містять авторські кількісні оцінки
зовнішніх ефектів від досліджень та розробок у на-
ціональній економіці.

Метою статті є оцінка та аналіз негативних
ефектів від досліджень та розробок в економіці Украї-
ни протягом 2000 – 2010 рр.

Виклад основного матеріалу. Оцінку негатив-
них R&Dефектів в економіці України проведено на
основі методичного підходу, запропонованого в [2,
с. 411 – 412], що базується на модифікованій моделі
„Витрати-Випуск”. Для цього розраховано коефіцієн-
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ти впливу галузевих R&D витрат на загальний рівень
цін в економіці України. Використаний методичний
підхід дозволяє оцінити як коефіцієнти, що характери-
зують зростання рівня цін у всій економіці, так і коефі-
цієнти, які демонструють залежність сукупного зрос-
тання цін в галузях економіки за виключенням зрос-
тання цін в тій галузі, в якій відбулися витрати на до-
слідження та розробки.

Інформаційно-статистичною базою проведеного
дослідження стали офіційні дані Держкомстату Украї-
ни за 2000 – 2010 рр. про розподіл загального обсягу
витрат на дослідження і розробки за видами економіч-
ної діяльності та статистичні таблиці „Витрати – Ви-
пуск” [6 – 16].

Для проведення розрахунків інформація статис-
тичних таблиць „витрати – випуск” була агрегована
до 26 видів економічної діяльності. Однак, у даній статті
наведено оцінки показників лише для дванадцяти
агрегованих видів промислової діяльності.

Результати проведеної оцінки коефіцієнтів впли-
ву галузевих R&D витрат на загальний рівень цін в
економіці України та на рівень цін без врахування зро-
стання цін в галузі, що здійснила R&D витрати, наве-
дено відповідно в табл. 1 – 2.

Так, наприклад, значення в табл. 1 за 2000 р. для
добування паливно-енергетичних корисних копалин
свідчить про те, що R&D витрати у галузі у розмірі
10 млн грн призвели б до збільшення загального рівня
цін в економіці на 18,61%. При цьому на 15,09% ціни
зросли б в інших видах економічної діяльності (див.
табл. 2) та на 3,52% (різниця між відповідними зна-
ченнями у табл. 1 та табл. 2) – безпосередньо у добу-
ванні паливно-енергетичних корисних копалин. Отже,
розраховані значення характеризують можливий вплив
галузевих R&D витрат на рівень цін в економіці при
однакових (рівних) у всіх галузях витрат на досліджен-
ня та розробки.

Як видно з табл. 1 – 2, майже всі коефіцієнти
впливу галузевих R&D витрат на рівень цін в еко-
номіці мали тенденцію до зменшення протягом окрес-
леного періоду часу. Зазначена тенденція є також ха-
рактерною для розвинутих країн світу (див. деталь-
ніше [2, с. 417]). Отже, у структурних зрушеннях в
промисловості України зафіксовано певну позитив-
ну тенденцію.

Водночас, значення коефіцієнтів впливу R&D
витрат на рівень цін, наприклад, у США по окремих
видах промислової діяльності майже в 50 разів нижчі,
ніж відповідні значення в українській економіці. Це
підтверджує застосування в промисловості України
відсталих технологій та відносно високу частку про-
міжного споживання у ВДВ у порівнянні з розвинути-
ми країнами світу.

Необхідно також зазначити, що витрати в більшій
частині видів промислової діяльності призводять до
зростання цін на продукцію інших видів діяльності в
більшій мірі, ніж на власну продукцію (див. табл. 1 – 2).
При цьому найгірші значення показників мають види
діяльності, що пов'язані з енергетичним забезпечен-
ням всього промислового виробництва та знаходять-
ся на початковому етапі міжгалузевих технологічних
процесів – добування паливно-енергетичних корисних
копалин, виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води.

Висновки. Питання формування науково обґрун-
тованої ефективної промислової політики залишаєть-
ся на сьогодні до кінця не вирішеним та актуальним
для забезпечення оптимальних параметрів структури
української промисловості та сталого економічного
зростання. Інноваційна модель активної державної
промислової політики передбачає вибір пріоритетних
галузей та видів діяльності. Одним з критеріїв такої
пріоритетності повинна стати здатність галузі до ство-
рення та акумулювання зовнішніх ефектів від R&D.
Тому для аналітичного забезпечення модернізації кон-
цепцій, стратегій та програм ефективної державної
промислової політики на сучасному етапі розвитку
української економіки необхідно проведення дослі-
дження R&D ефектів на основі сучасних методів еко-
номічного аналізу.

Дослідження, спрямовані на оцінку масштабів,
напрямків, каналів передачі та наслідків R&D ефектів,
є відносно новими та актуальними у сучасній еко-
номічній науці. Водночас, незважаючи на існуючі
відмінності, вже проведені оцінки вченими різних країн
світу мають певні спільні методичні та методологічні
основи. Тому для проведення оцінки та аналізу R&D
ефектів в українській економіці доцільним є адаптація
та удосконалення методичних та методологічних
підходів, що використовуються західними вченими для
дослідження R&D ефектів, з урахуванням існуючої
вітчизняної інформаційно-статистичної бази та транс-
формаційних процесів, що відбуваються в економіці
України. Зокрема, корисною для наукового обґрунту-
вання галузевих пріоритетів у концепціях, стратегіях
та програмах промислової політики є адаптація мето-
дичних підходів, що мають на меті оцінити позитивні
та негативні R&D ефекти, впливу кінцевого попиту на
галузеві R&D витрати, зміни якості структури R&D
ефектів.

В результаті проведеного аналізу результатів оцін-
ки негативних R&D ефектів в економіці України необ-
хідно відзначити, що вітчизняна промисловість протя-
гом 2000 – 2010 рр. залишається технологічно відста-
лою та високо затратною у порівнянні з розвинутими
країнами світу. Загальний рівень витрат на досліджен-
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ня та розробки у ВДВ вітчизняної промисловості є
значно нижчим, ніж в провідних країнах світу.

Рівень впливу галузевих R&D витрат на ціни в
інших галузях економіки виявився обумовлений
місцем продукції галузі у технологічних процесах. Чим

більшою є частка продукції галузі, що використовуєть-
ся у проміжному споживанні, тим в більшій мірі R&D
витрати в галузі впливають на зростання цін в інших
галузях економіки, ніж на внутрішньогалузеву цінову
динаміку.

Таблиця 1
Коефіцієнти впливу галузевих R&D витрат

на загальний рівень цін в економіці України в 2000 – 2010 рр.*

               * – у відсотках на 10 мільйонів гривень R&D витрат

Види промислової діяльності 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Добування паливно-енергетичних 

корисних копалин 18.61 13.74 9.75 5.77 3.13 2.80 

Добування корисних копалин, крім 

паливно-енергетичних 6.02 5.10 3.21 2.20 1.26 1.00 

Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 3.31 2.43 1.62 1.06 0.54 0.47 

Легка промисловість 5.87 3.89 2.68 1.18 0.56 0.47 

Оброблення деревини та виробництво 

виробів з деревини, крім меблів; 

целюлозно-паперове виробництво; 

видавнича діяльність  9.88 7.16 4.02 2.33 1.36 1.17 

Виробництво коксу, продуктів 

нафтоперероблення та ядерних 

матеріалів 8.83 4.91 2.87 2.27 1.38 1.07 

Хімічна та нафтохімічна 

промисловість 7.41 5.42 3.83 2.25 1.28 1.31 

Виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції 6.12 4.26 2.76 2.08 1.11 1.14 

Металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих 

виробів 4.87 3.76 2.18 1.55 0.88 0.82 

Машинобудування 6.43 4.14 2.33 1.70 0.87 0.84 

Інші галузі промисловості 3.91 2.50 2.16 1.89 0.94 0.81 

Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 7.55 5.44 3.30 2.22 1.25 1.14 

Металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих 

виробів 4.87 3.76 2.18 1.55 0.88 0.82 
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Водночас, в результаті проведеного аналізу
зафіксовано певні позитивні тенденції в динаміці струк-
турних параметрів української промисловості. Зокре-
ма, у всіх без виключення видах промислової діяль-
ності зменшилися коефіцієнти впливу галузевих R&D
витрат на загальний рівень цін в економіці.

Для такого виду промислової діяльності як добу-
вання паливно-енергетичних корисних копалин зафік-
совані найбільші значення негативних цінових ефектів
в економіці України протягом аналізованого періоду.

В подальшому для формування конкретних ре-
комендацій щодо удосконалення концепцій, стратегій
та програм промислової політики в Україні шляхом
науково обґрунтованого вибору галузевих пріоритетів
за критерієм здатності галузі до створення та акуму-
лювання зовнішніх ефектів від R&D було б доцільно
оцінити стан та тенденції позитивних R&D ефектів в
окремих видах промислової діяльності та порівняти їх
з вже отриманими оцінками негативних цінових екс-
терналій.

Таблиця 2
Коефіцієнти впливу галузевих R&D витрат

на рівень цін в економіці України* в 2000 – 2010 рр.**

               * – за виключенням зростання цін у галузі, що понесла R&D витрати.
              ** – у відсотках на 10 мільйонів гривень R&D витрат.

Види промислової діяльності 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Добування паливно-енергетичних 

корисних копалин 15.09 11.52 8.38 4.90 2.67 2.38 
Добування корисних копалин, крім 

паливно-енергетичних 3.42 3.17 2.02 1.44 0.83 0.62 
Виробництво харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів 0.52 0.23 0.16 0.15 0.06 0.05 
Легка промисловість 1.90 1.31 1.05 0.27 0.09 0.07 
Оброблення деревини та виробництво 

виробів з деревини, крім меблів; 

целюлозно-паперове виробництво; 

видавнича діяльність  6.14 4.36 2.30 1.27 0.73 0.66 
Виробництво коксу, продуктів 

нафтоперероблення та ядерних 

матеріалів 5.90 2.83 1.65 1.48 0.92 0.68 
Хімічна та нафтохімічна промисловість 4.25 2.99 2.13 1.24 0.72 0.82 
Виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції 3.46 2.30 1.50 1.21 0.64 0.73 
Металургійне виробництво та 

виробництво готових металевих виробів 1.63 1.37 0.62 0.52 0.31 0.33 
Машинобудування 3.61 1.95 0.87 0.69 0.31 0.40 
Інші галузі промисловості 1.30 0.53 0.71 0.97 0.45 0.36 
Виробництво та розподілення 

електроенергії, газу та води 4.71 3.41 2.05 1.39 0.79 0.73 
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Чебанов О. О. Оцінка зовнішніх ефектів га-
лузевих витрат на дослідження та розробки в еко-
номіці України

В роботі обґрунтовано актуальність дослідження

позитивних та негативних зовнішніх ефектів галузе-
вих витрат на дослідження та розробки для удоскона-
лення державної промислової політики на сучасному
етапі розвитку національної економіки. Наведено та
проаналізовано результати оцінки коефіцієнтів впливу
галузевих витрат на дослідження та розробки на рівень
цін в економіці України протягом 2000 – 2010 рр., що
отримані на основі модифікованої моделі „Витрати-
Випуск”. Встановлено основні тенденції такого впли-
ву за окреслений період часу.

Ключові слова: дослідження та розробки, інно-
вації, негативні зовнішні ефекти, промислова політи-
ка, рівень цін.

Чебанов А. А. Оценка внешних эффектов от-
раслевых затрат на исследования и разработки в
экономике Украины

В работе обоснована актуальность исследования
позитивных и негативных внешних эффектов отрас-
левых затрат на исследования и разработки для усо-
вершенствования государственной промышленной
политики на современном этапе развития националь-
ной экономики. Представлены и проанализированы
результаты оценки коэффициентов влияния отрасле-
вых затрат на исследования и разработки на уровень
цен в экономике Украины в течение 2000 – 2010 гг.,
полученные на основе модифицированной модели
„Затраты-Выпуск”. Выявлены основные тенденции
такого влияния за указанный период времени.

Ключевые слова: исследования и разработки,
инновации, негативные внешние эффекты, промыш-
ленная политика, уровень цен.

Chebanov O. O. The Estimation of the
Externalities of Industrial R&D Expenditures in the
Ukrainian Economy

The paper substantiates the importance of the study
of positive and negative externalities from industrial R&D
expenditures for the state's industrial policy improvement
at the present stage of the national economy development.
The author presents and analyzes the results of estimation
of indicators of industrial R&D expenditures influence
on the price level in the Ukrainian economy during 2000
– 2010, which are based on the modified Input-Output
model. The main trends of the influence are revealed over
this period.

Key words: research and development, innovation,
negative R&D spillovers, industrial policy, price level.
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Постановка проблеми. Здатність до ефектив-
ного розвитку промисловості базується на конкрет-
них перевагах кожного підприємства. Основою ство-
рення таких переваг в сучасних умовах є можливості,
що несе в собі науково-технічний прогрес та застосу-
вання його надбань на практиці. Відтак, інноваційний
характер відтворювальних процесів сучасної еконо-
мічної системи зумовлює перехід усіх складових на-
ціонального господарського комплексу на новий тип
розвитку, що, у свою чергу, потребує вдосконалення
механізму економічних взаємовідносин між суб’єкта-
ми господарювання.

Потреба у впровадженні інновацій промислови-
ми підприємствами значно зростає і в зв'язку із член-
ством України у СОТ. Посилення конкуренції за рин-
ки збуту зумовлює одночасне підвищення якості про-
дукції та зниження її собівартості, що можливе за умови
ефективної інноваційної діяльності. Нагального вирі-
шення потребує формування інноваційного потенціа-
лу вітчизняної промисловості, адже зміни щодо підви-
щення вимог до якості продукції, посилення конку-
ренції, зумовили необхідність розробки механізму
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції, що є особливо актуальним, зважаючи на
глобальні світові трансформації.

Дослідженням економічного розвитку та зрос-
тання присвятили свої праці такі зарубіжні вчені, як
А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, А. Маршал, Дж. Кейнс,
Й. Шумпетер, Р. М. Солоу, Дж. Хікс та ін. Серед
вітчизняних науковців слід відзначити розробки
А. М. Бузні, А. С. Гальчинського, В. М. Гейця,
О. Д. Гудзинського, І. І. Лукінова, С. В. Мочерного,
Б. Й. Пасхавера, Є. В. Савєльєва, В. П. Семиножен-
ка, Н. М. Сіренко, В. К. Сенчагова, А. А. Чухна,
С. І. Юрія та ін. Втім, посилення процесів глобалізації
та їх вплив на розвиток окремих галузей національно-
го господарського комплексу потребує подальших
досліджень щодо визначення факторів економічного
зростання та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції.

Мета дослідження. Метою роботи є обґрунту-

ІННОВАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

вання резервів підвищення індикативного впливу інно-
вацій на економічний розвиток промислових під-
приємств за проведення оцінки стану інноваційного
забезпечення вітчизняних підприємств. Для досягнен-
ня поставленої мети виділено окремі блоки завдань:
аксіоматичний огляд проблеми дослідження; диферен-
ціація цілей розвитку виробничих систем; висвітлен-
ня характеру організації інноваційної діяльності на про-
мислових підприємствах України; виділення ресурс-
но-обмежуючих факторів розвитку інноваційної діяль-
ності; проведення аналітико-змістових підсумків.

Методи дослідження. Теоретико-методологіч-
ною основою дослідження є діалектичний метод пізнан-
ня та системний підхід до вивчення проблеми іннова-
ційного розвитку, розширеного відтворення та ефек-
тивного функціонування промислових підприємств
України, наукові праці вчених-економістів, довідкові
видання з економіки та відповідні законодавчі і нор-
мативні акти.

Виклад основного матеріалу. Проблема еко-
номічного розвитку базується на двох аксіомах: по-
треби суспільства безмежні; ресурси суспільства, не-
обхідні для виробництва товарів і послуг, обмежені і
рідкісні. Так, А. Смітт вважав виникнення ринків на-
слідком обмеженості економічних ресурсів, обмеже-
ності  виробничих можливостей людини і суспільства.
Економічні ресурси і виробничі можливості людини
обмежені відносно, у порівнянні з їх безмежними по-
требами, які реалізуються через виробництво. А це
в загальному вигляді зводиться до цілеспрямованої
діяльності людей на задоволення своїх потреб, де
взаємодіють основні фактори виробництва – праця,
земля, капітал [1].

В сучасній науці виділяють декілька основних
моделей економічного розвитку, пов’язаних з госпо-
дарським зростанням: 1) модель лінійних стадій роз-
витку; 2) теорія структурних трансформацій; 3) теорія
зовнішньої залежності; 4) модель інноваційного роз-
витку; 5) неокласична модель вільного ринку; 6) тео-
рія ендогенної моделі сталого розвитку; 7) модель ста-
лого розвитку [2, с. 23].
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В умовах ринкової конкуренції основою форму-
вання різних цілей розвитку виробничої системи ви-
ступають якісні параметри виробництва, саме це за-
безпечує задоволення споживчих потреб. Перший
рівень цілей формується на основі якісних характе-
ристик товару, підвищення якості та обслуговування,
розширення ринків збуту тощо. Цілями другого та
третього рівнів є економічні показники діяльності, на-
самперед узагальнюючі показники ефективності ви-
робництва за окремими видами продукції, оскільки
шляхом оптимізації цілей системи досягається її ефек-
тивність і перспективність, вдосконалюється структу-
ра та система управління.

В Україні збережений достатній інноваційний по-
тенціал, який розвивається практично самостійно в:

–   окремих галузях оборонної промисловості (ра-
діоелектронне стеження, радіолокація, засоби наведен-
ня високоточної зброї, системи бронетанкової техні-
ки, системи протиповітряної оборони), можливості у
виробництві якої – 8 млрд грн за відповідного спри-
яння держави:

–   енергетичному атомному машинобудуванні
(Україна має більше 12% світового ринку);

–   авіаційному та енергетичному турбінобуду-
ванні (Україна має більше 43% високотехнологічного
експорту):

–   ракетній, авіаційній та космічній техніці (Украї-
на є учасником великої кількості  міжнародних про-
ектів і має стабільне позитивне  торгове сальдо);

–   технології надвисоких частот (Україна посідає
одне з чільних місць у світі);

–   кристалічні матеріали для мікроелектроніки,
сонячної енергетики.

Раціональне  використання  існуючого науково-
технічного та інноваційного потенціалу має стати
однією з важливих передумов подолання технологіч-
ного відставання України від провідних країн Заходу.
Дотепер в Україні  щороку виконується понад 60 тис.
науково-технічних розробок. Тематично їх сукупність
не надто відрізняється від досліджень у  країнах Захо-
ду. Значна  кількість  робіт присвячена розвитку науки
про життя, тобто вирішенню соціально-гуманітарних
проблем здоров’я людини, збереженню довкілля, що
є характерним для  розвитку науки у країнах Західної
Європи [3, с. 312].

Основою створення сучасної виробничої систе-
ми стають інноваційні технології, які формують орга-
нізаційні та управлінські процеси, надають можливість
досягнення конкурентних переваг для успішної діяль-
ності  підприємств в умовах ринкових відносин, ви-
значають питання їх якісного та ефективного розвит-
ку. Для забезпечення постійного оновлення і вдоско-
налення виробничих процесів на підприємстві слід по-

стійно виявляти поточні та майбутні проблеми, пов’я-
зані із зміною життєвого циклу продукції й технології.

Дослідження проблем організації інноваційної
діяльності на промислових підприємствах України
виявило, що поряд із відсутністю діючих держав-
них програм підтримки та фінансування інноваційних
проектів, нестачею власних оборотних коштів у під-
приємств, впровадження нововведень найчастіше
вимагає значно більших витрат, ніж очікувалося при
ухваленні рішення про інновацію; потенційно ефективні
нововведення не впроваджуються або впроваджують-
ся з великою затримкою у часі (внаслідок помилок в
оцінці строків впровадження, опору впровадженню
інновацій, недосконалої організації інноваційних про-
цесів та відсутності розвинутої інноваційної інфра-
структури). Важливість максимально швидкого (або,
як мінімум, своєчасного) виходу інновації підприєм-
ства на ринок (наприклад, нової продукції або послу-
ги) стосується проблеми скорочення тривалості інно-
ваційного циклу. Адже, інновація будь-якого виду має
системний характер і розповсюджується в усі сфери
діяльності організації та є головним фактором росту
економічного ефекту [4, c. 97].

У 2012 р. інноваційною діяльністю у промисло-
вості  України займалися 1758 підприємств, або 17,4%
промислових підприємств (у 2008 р. – 1397 під-
приємств, або 13%). При цьому на технологічні ін-
новації у поточному році підприємствами витрачено
11,5 млрд грн. Близько 70% коштів було витрачено на
придбання машин, обладнання та програмного забез-
печення, 8,4% – на внутрішні і 2,0% – на зовнішні
науково-дослідні розробки, 0,4% – на придбання інших
зовнішніх знань та 19,1% склали інші витрати [5]. У
2011 р. інноваційною діяльністю в промисловості
займалися 1679 підприємств, або 16,2% загальної
кількості  обстежених  промислових  (у 2010 р. –
1462 підприємства, або 13,8%). Вищою за середню в
Україні частка інноваційних підприємств була серед
підприємств із виробництва коксу та продуктів нафто-
переробки (34,9%), машинобудування (24,5%),
а також хімічної та нафтохімічної промисловості
(24,0%); у розрізі регіонів  на промислових підпри-
ємствах Запорізької, Івано-Франківської. Миколаївсь-
кої, Одеської, Сумської, Тернопільської, Харківської,
Херсонської. Хмельницької, Черкаської, Чернівецької,
Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя [6].

Впровадженням інновацій у 2012 р. займались
1371 підприємство (78% загальної кількості іннова-
ційно активних). Впроваджували інноваційні види
продукції 704 підприємства, кількість яких становила
3403 найменувань, з них 962 – машини, устаткуван-
ня, прилади, апарати. Нові технологічні процеси у
звітному періоді запровадили 598 підприємств. Їхня
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кількість склала 2188 процесів, у тому числі мало-
відходних, ресурсозберігаючих – 554 [5].

Ефективний розвиток та реалізація інноваційних
проектів потребує значних обсягів фінансування. Спри-
ятиме вирішенню питання активізації інноваційної діяль-
ності у промисловості України створення пільгових
умов, для тих підприємств, які впроваджують інно-
ваційні технології і здійснюють науково-дослідну
діяльність.

В Україні фінансування інноваційної діяльності
передбачає такі джерела [7]:

а) кошти Державного бюджету України;
б) кошти  місцевих  бюджетів  і  кошти   бюджету

Автономної Республіки Крим;
в) власні кошти спеціалізованих державних і ко-

мунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;
г) власні чи запозичені кошти суб'єктів іннова-

ційної діяльності;
д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юри-

дичних осіб;
е) інші джерела, не заборонені законодавством

України.
Структуру фінансування інноваційної діяльності

за джерелами наведено в табл. 1.
За досліджуваний період основним джерелом

фінансування інноваційної діяльності були власні кошти
підприємств, що в загальній структурі фінансування
за досліджуваний період становили від 52,9 до 87,7%.
Залучення іноземних інвестицій відбувалось досить
нерівномірно та в недостатніх обсягах, зокрема най-
нижче значення даного показника зафіксоване у
2011 р. Коштами іноземних інвесторів в обсязі

56,9 млн грн (2411,4 млн грн) скористалися  – 11 під-
приємств, вітчизняних інвесторів обсягом 45,4 млн грн
– 14  підприємств [6].

Реалізація iнновацiйних проектів пов'язана з
фiнансовими ризиками. Значною мірою на результа-
тивність реалізації таких проектів впливають чинники,
що формують фiнансову спроможнiсть, передусім іде
мова про підвищення рівня державного фінансуван-
ня, зниження кредитних ставок, усунення причин щодо
формування власних нагромаджень підприємств.
Отже, загальна сума витрат підприємств на інновацій-
ну діяльність є недостатньою. Так, питома вага витрат
на інноваційну діяльність складає приблизно 0,99% від
обсягу реалізованої в Україні продукції, що є просто
недопустимим.

У структурі витрат на інноваційну діяльність най-
більша частка припадає на  придбання машин, облад-
нання та програмного забезпечення, де витрачається
майже три чверті загального обсягу інноваційних  ви-
трат. Так, у 2012 р. близько 70% коштів було витраче-
но на придбання машин, обладнання та програмного
забезпечення, 8,4% – на внутрішні та 2,0% – на зовнішні
науково-дослідні розробки, 0,4% – на придбання інших
зовнішніх знань та 19,1% склали інші витрати,
на технологічні інновації підприємства витратили
11,5 млрд. грн. (рис.1).

Щодо реалізації інноваційної продукції, то у
2012 р. 1037 підприємствами реалізовано суму на
36,2 млрд грн, або 3,3% загального обсягу реалізо-
ваної промислової продукції (у 2011р. відповідно
42,4 млрд грн та 3,8%). Реалізацію продукції за межі
України здійснювали 332 підприємства, обсяг якої
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Таблиця 1
Структура фінансування інноваційної діяльності за джерелами

               * Розраховано за даними Державної служби статистики України [5,6]

У тому числі за рахунок коштів 
власних  коштів 
підприємств 

державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів 

інші джерела 
 
Роки 

Загальна 
сума 
витрат 

млн грн % млн грн % млн грн % млн грн % 
2000 1757,1 1399,3 79,6 7,7 0,4 133,1 7,6 217,0 12,4 
2001 1971,4 1654,0 83,9 55,8 2,8 58,5 3,0 203,1 10,3 
2002 3013,8 2141,8 71,1 45,5 1,5 264,1 8,8 562,4 18,6 
2003 3059,8 2148,4 70,2 93,0 3,0 130,0 4,2 688,4 22,6 
2004 4534,6 3501,5 77,2 63,4 1,4 112,4 2,5 857,3 18,9 
2005 5751,6 5045,4 87,7 28,1 0,5 157,9 2,7 520,2 9,1 
2006 6160,0 5211,4 84,6 114,4 1,9 176,2 2,9 658,0 10,6 
2007 10850,9 7999,6 73,7 144,8 1,3 321,8 3,0 2384,7 22,0 
2008 11994,2 7264,0 60,6 336,9 2,8 115,4 1,0 4277,9 35,6 
2009 7949,9 5169,4 65,0 127,0 1,6 1512,9 19,0 1140,6 14,4 
2010 8045,5 4775,2 59,4 87,0 1,1 2411,4 30,0 771,9 9,5 
2011 14333,9 7585,6 52,9 149,2 1,0 56,9 0,4 6542,2 45,7 
2012 11480,6 7335,9 63,9 224,3 1,9 994,8 8,7 2925,6 25,5 
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склав 36,9% від загального обсягу реалізованої інно-
ваційної продукції, у тому числі в країни СНД – 24,7%.
Майже кожне четверте підприємство реалізовувало
продукцію, що була новою для ринку. Обсяг такої
продукції склав 14,5 млрд грн, більш ніж половину
якої (52,4%) 105 підприємств поставили на експорт.
Слід зазначити, що більшість підприємств у звітному
періоді (85,7%) реалізовували продукцію, яка була
новою виключно для підприємства. Її обсяг склав
21,7 млрд грн, 26,6% якої 260 підприємств реалізува-
ли за межі України [5].

Тому, перспективним напрямом щодо активізації
інноваційної діяльності промислових підприємств є
збільшення фінансування за рахунок власних коштів та
коштів інших зацікавлених суб'єктів (вітчизняних та
закордонних), оскільки в сучасних умовах важливою
функцією держави повинна бути діяльність, спрямова-
на на  вирішення саме соціальних проблем, захисту не-
захищених прошарків населення тощо. В свою чергу,
розв'язання даної проблеми потребує вирішення мак-
роекономічних питань (наприклад, запровадження
пільгового оподаткування коштів, які спрямовуються
на розробку інновацій та впровадження їх на практиці).

Відтак, зважаючи на недостатню кількість фінан-
сових ресурсів та потребу в нарощувані виробництва
промислової продукції високої якості, необхідно
здійснювати виважену політику щодо створення спри-
ятливих умов для формування бази інвестиційного
забезпечення шляхом поєднання та створення раціо-
нальної структури використання власних і залучених
ресурсів.

Щодо використання позикових коштів як одного
з джерел інвестиційного забезпечення, що підлягає по-
верненню, то до переваг залучення такого ресурсу на-
лежить не оподаткування виплати відсотків за їх вико-
ристання, тому що вони відносяться до затрат підпри-

ємства, а інфляційний процес опосередковує зниження
купівельної спроможності повернутих коштів. До не-
доліків використання позикових коштів належить
збільшення сплати відсотків в разі збільшенням пито-
мої ваги їх використання, що зумовлює зменшення
прибутковості від здійснення інноваційної діяльності.

Основою стратегічної організації інноваційної
діяльності підприємств має стати стратегія інновацій-
ної діяльності, що розробляється в межах корпора-
тивної (комплексної) стратегії розвитку підприємства
і зумовлює формування стратегічного набору підпри-
ємства: товарної, маркетингової., конкурентної, ре-
сурсної, фінансової, виробничої й іншої стратегій, бу-
дучи їхньою рушійною силою, тобто  визначає зміст,
склад, агресивність стратегій. Застосування концепції
стратегічної організації інноваційної діяльності дозво-
лить підприємству поліпшити якість прийнятих управ-
лінських рішень і забезпечить  підвищення ефектив-
ності інноваційної діяльності як у цілому, так і кожної
інновації, зокрема за рахунок скорочення витрат часу
на розробку й впровадження інновації, а отже,
мінімізації витрат матеріальних і фінансових ресурсів.

Законом України „Про пріоритетні напрями інно-
ваційної діяльності в Україні” стратегічними пріори-
тетними напрямами на 2011 – 2021 роки визначено:

1) освоєння нових технологій транспортування
енергії, впровадження енергоефективних, ресурсо-
зберігаючих технологій, освоєння альтернативних дже-
рел енергії;

2) освоєння  нових  технологій  високотехноло-
гічного розвитку транспортної системи, ракетно-кос-
мічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та
військової техніки;

3) освоєння нових технологій виробництва мате-
ріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії
наноматеріалів та нанотехнологій;
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Рис. 1. Розподіл обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності, % [5]
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4) технологічне оновлення та розвиток агропро-
мислового комплексу;

5) впровадження нових технологій та обладнан-
ня для якісного медичного обслуговування, лікуван-
ня, фармацевтики;

6) широке  застосування  технологій більш чис-
того виробництва та охорони навколишнього природ-
ного середовища;

7) розвиток сучасних інформаційних, комуніка-
ційних технологій, робототехніки.

Дослідження факторів економічного розвитку
дозволяє запропонувати певні критерії їх розмежуван-
ня та групування [9, с.119]:

–   рівень значимості: ресурси (потенційні фак-
тори), джерела, рушійні сили, засоби пожвавлення
джерел та активізації рушійних сил, фактори;

–   характер впливу: фактори екстенсифікації та
інтенсифікації; підсилюючого, послаблюючого, галь-
мівного характеру;

–   ступінь впливу: безпосереднього і опосеред-
кованого;

–   спрямованість впливу: екзогенні (зовнішні) та
ендогенні (внутрішні);

–   структура економічної системи: фактори роз-
витку структурних елементів системи, зокрема якіс-
ного вдосконалення та кількісного зростання продук-
тивних сил, розвитку економічних відносин, вдоско-
налення господарського механізму;

–   етапи та цільові орієнтири розвитку макроеко-
номічних систем: визначення таких факторів можли-
ве лише в процесі дослідження форм проявів законів
та закономірностей розвитку систем.

Ефективність інноваційної діяльності виявляєть-
ся на мікроекономічному рівні (рівні окремих суб’єктів
господарювання, які прагнуть поліпшити результати
свого господарювання і отримати вищий прибуток у
довгостроковій перспективі) і на макроекономічному
(рівні держави, метою якої є забезпечення динамічно-
го розвитку всього суспільства).

Про ефективність реалізації інновацій свідчать не
лише економічні результати. Інновації можуть зміню-
вати і умови праці, зменшувати потребу у непоновлю-
ваних ресурсах, створювати можливість виконання
тих робіт, які дотепер були поза межами людських
чи технічних можливостей, формувати нові напрями
науково-технічного розвитку тощо [10, с. 282].

Отже, високих результатів підприємства можуть
досягати лише за систематичного і цілеспрямованого
новаторства, націленого на пошук можливостей, які
відкриває середовище господарювання щодо виготов-
лення і впровадження нових видів товарів, нових ви-
робничих і транспортних засобів, освоєння нових
ринків і форм організації виробництва, що передбачає
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особливий, новаторський, стиль господарювання, в
основі якого – орієнтація на нововведення, система-
тична і цілеспрямована інноваційна діяльність.

Висновки. Економічне зростання у будь-якої
сфері визначаються визначальною роллю інновацій, які
значною мірою сприяють підвищенню продуктивності
праці і ефективності вкладеного капіталу.

Особливу роль в розвитку інноваційної сфери
економіки відіграє світовий науково-технічний прогрес,
адже саме він дозволяє визначати рівень розвитку
кожного елемента інноваційної системи та викорис-
тання науково-технічною потенціалу країни, а також
характеризувати процес поступового розвитку науки
та техніки, виробництва i сфери споживання.

Першочерговими заходами із реалізації транс-
формаційних перетворень в економіці з метою під-
вищення її конкурентоспроможності за рахунок ін-
новаційної її складової є: обґрунтування стратегіч-
них напрямків інноваційного розвитку; формування
системи інформаційно-консультативної підтримки
інноваційної діяльності; розширення мережі об'єктів
інноваційної інфраструктури; впровадження заходів
щодо створення центрів інноваційного розвитку, сти-
мулювання кредитно-фінансової діяльності. Це озна-
чає здійснення пошукової інноваційної діяльності в
різних напрямах з виділенням окремих інноваційних
проектів, пріоритетних на час їх актуалізації. Управ-
ління сукупністю інноваційних процесів визначає
інноваційну політику підприємства, яка формується
на основі певних принципів і встановлює зв'язок між
розвитком підприємства і напрямами його іннова-
ційної діяльності.
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Інновації як індикатор економічного розвитку про-
мислових підприємств

У статті розглянуто питання економічного роз-
витку підприємств на  інноваційних засадах, здійсне-
но оцінку стану інноваційного забезпечення вітчизня-
них підприємств, обґрунтовано резерви підвищення
індикативного впливу інновацій на економічний роз-
виток промислових підприємств.
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тия промышленных предприятий

В статье рассмотрены вопросы экономического
развития предприятий на инновационной основе, осу-
ществлена оценка состояния инновационного обеспе-
чения отечественных предприятий, обоснованы резер-
вы повышения индикативного влияния инноваций на
экономическое развитие промышленных предприятий.
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Стратегічна значущість електронної промисло-
вості для становлення і розвитку інноваційної еконо-
міки, „економіки знань”, розвитку п’ятого технологіч-
ного укладу обумовлює необхідність випереджаючого
її розвитку. Але саме ця галузь за часи незалежності
України зазнала великого руйнування. Стан підпри-
ємств  електронної  промисловості  свідчить, що вона
знаходиться  в глибокій структурно-технологічній кризі
(низька ефективність виробництва, катастрофічний
знос основних засобів, технологічна відсталість, низь-
ка можливість залучення  інвестицій для інноваційно-
го розвитку). На тлі динамічного розвитку світової
електроніки вітчизняна електронна промисловість
останні 20 років не лише не розвивається, навпаки,
руйнується.

Тому наразі гостро постає питання розвитку
електронної промисловості на інноваційній основі.
Відсутність стратегії розвитку електронної промисло-
вості, яка б розкрила її основні структурні елементи,
визначила зміст та сприяла створенню науково обґрун-
тованого організаційно-економічного механізму роз-
витку електронної промисловості на інноваційній
основі, визначило необхідність подальших досліджень
із зазначених питань.

Актуальні питання розвитку електроніки віддзер-
калені в роботах російських авторів: Т. Палташева [1],
В. Петропавловського [2], І. Покровського [3].

Сучасні напрями розвитку високотехнологічних
виробництв  розглянуто в роботах українських дослід-
ників: О. Амоші [4], В. Горбуліна [5], В. Падалки [6],
Л. Федулової [7].

Незважаючи на значну кількість публікацій у
вітчизняній і зарубіжній літературі, які присвячено до-
слідженням інноваційного розвитку високотехноло-
гічних виробництв, методичні та практичні питання  роз-
витку електронної промисловості в умовах глобалі-
зації потребують подальшого дослідження.

Метою статті є розробка методичних положень і
практичних рекомендацій, спрямованих на підвищен-
ня розвитку електронної промисловості України на
інноваційній основі.

За останнє десятиріччя в Україні сформувалися
не тільки теоретичні, але і практичні пріоритети роз-
витку галузей промисловості із значною питомою ва-
гою електроніки: IT-сектор, авіаційна та ракетно-кос-
мічна промисловість, оборонно-промисловий комп-

лекс. Саме ці галузі промисловості є стратегічно важ-
ливими для України, вони визначають потребу в су-
часних електронних продуктах, які повинні задоволь-
няти у тому числі підприємства з виробництва елект-
ричного, електронного та оптичного устаткування. Але,
як свідчить аналіз обсягу реалізованої продукції цих
підприємств, вони не є провідними в промисловості
України: питома вага реалізованої промислової про-
дукції цих підприємств у загальному обсязі реалізо-
ваної продукції промисловості у 2012 р. дорівнювала
близько 2,7%. За останні п'ять років цей відсоток змен-
шився  на 0,3%. У структурі  машинобудування обсяг
реалізованої продукції цих підприємств порівняно з
2007 р. був більш нижчим і у 2012 р. він дорівнював
21,2% (табл. 1).

Аналіз розвитку галузі свідчить, що в період рин-
кових трансформацій електронна промисловість за-
знала значних негативних кількісних та якісних змін,
які охоплювали усі основні процеси створення науко-
ємної електронної продукції. Ці негативні тенденції  спо-
стерігаються і зараз, що привело у 2012 р. до змен-
шення темпів виробництва електричного, електронного
та оптичного устаткування порівняно з машинобуду-
ванням на 5,6% (табл. 2).

Аналіз діяльності окремих підприємств електрон-
ної промисловості свідчить, що лише деякі з них до-
сягли докризових результатів отримання чистого до-
ходу (виручки) від реалізації продукції. Для кожного
третього підприємства характерною є неприбуткова
діяльність (табл. 3).

Україна зараз, за результатами аналізу, втратила
конкурентоспроможність промисловості електронних
компонентів: лише невелика кількість електронних ком-
понентів, які виробляються на українських підприєм-
ствах, є конкурентоспроможними на внутрішньому
та зовнішньому ринках. Тому розробка конкуренто-
спроможних апаратів і приладів, систем зв'язків і
телекомунікацій, у тому числі і у стратегічних галузях
(IT-сектор, авіаційна та ракетно-космічна промис-
ловість, оборонно-промисловий комплекс) безпосе-
редньо залежить від світових досягнень у сфері роз-
робки електронних компонентів. На цей час є за-
лежність розвитку високотехнологічних галузей про-
мисловості України від зовнішнього постачання елек-
тронних компонентів.

Встановлено, що інвестиції в основний капітал

УДК [338.45:621.38]-043.86(477)
С. Л. Передерій,

Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
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підприємств, що мають виробництва електричного,
електронного та оптичного устаткування, у загально-
му обсязі  інвестицій в основний капітал промисло-
вості у 2012 р. складали лише 1,3%. У абсолютному
значенні за рахунок коштів державного бюджету було
освоєно (використано) підприємствами з виробниц-
тва електричного, електронного та оптичного устат-
кування 7624 тис. грн у 2012 р., що майже у 6 разів
більше порівняно з 2011 р., але ця сума на 423 тис.
грн  є меншою, ніж  у 2010 р.  Проведений розраху-
нок показника рентабельності  власного капіталу

свідчить про неефективне використання бюджетних
коштів. Таким чином, низький обсяг інвестицій та не-
ефективне їх  використання не дають змогу підприєм-
ствам оновлювати основні засоби. Відсутність онов-
лення основних засобів  є характерною для більшості
підприємств електронної промисловості. У 2007 –
2011 рр. тільки на двох підприємствах з тих, на яких
був проведений аналіз, а саме на ПАТ „Коннектор” та
на ПАТ „Рівненський радіотехнічний  завод” спосте-
рігається значне оновлення основних засобів.

Виявлені негативні тенденції розвитку електрон-

Таблиця 1
         Обсяг реалізованої промислової продукції у 2007 – 2012 роках, %*

Таблиця 2
Індекси виробництва у машинобудівній промисловості, % до попереднього періоду*

Таблиця 3
Фінансові результати підприємств з виробництва електричного,

електронного та оптичного устаткування до оподаткування у 2009 – 2011 рр., млн грн*

               *Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

               *Інформація Державної служби статистики України „Індекси промислової продукції” (2000 – 2012 рр.).
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

               *Складено автором за даними Державної служби статистики України

С. Л. Передерій

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Питома вага виробництва електричного, елект-
ронного та оптичного устаткування у загальному 
обсязі промисловості 3,0 2,8 3,0 2,6 2,6 

 
 

2,7 
Питома вага виробництва електричного, елект-
ронного та оптичного устаткування у загальному  
обсязі машинобудування 21,6 21,0 28,5 23,8 22,3 21,2 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Машинобудування 107,1 111,8 119,0 100,3 55,1 136,1 117,2 94,0 
     у тому числі:                 
виробництво машин 
та устаткування 

 
112,2 

 
102,9 

 
103,0 

 
98,2 

 
62,4 

 
121,1 

 
112,5 

 
90,0 

виробництво елект-
ричного, електрон-
ного та оптичного 
устаткування 

 
 
90,8 

 
 
110,7 

 
 
129,1 

 
 
93,2 

 
 
71,8 

 
 
124,2 

 
 
114,7 

 
 
88,4 

 

Підприємства, які одержали прибуток Підприємства, які одержали збиток 

Роки у % до загальної 
кількості  

підприємств 

Фінансовій  
результат 

 

у % до загальної 
кількості 
підприємств 

Фінансовій  
результат 

2009 63,9 2791,4 36,1 788,4 

2010 64,8 1994,5 35,2 856,8 
2011 69,0 3362,5 31,0 1180,5 
 

http://www.ukrstat.gov.ua
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ної промисловості зумовили необхідність структурних
змін шляхом приватизації, корпоратизації та реструк-
туризації підприємств. Але структурні зміни не дозво-
лили сформувати об'єднання: асоціації, корпорації, кон-
сорціуми, концерни. У електронній промисловості
вони представлені незначною кількістю підприємств,
тоді як саме вони, як показує світовий досвід, забез-
печують основну зайнятість, найбільший обсяг реалі-
зації продукції та переважну частку капітальних інвес-
тицій.

Використання сценарного підходу надає змогу
визначити інвестиційну привабливість підприємств
електронної промисловості. Оптимістичний сценарій
пов’язано з впровадженням інновацій та використан-
ням повною мірою можливостей інституціонального
середовища,  песимістичний – їх відсутністю.

Як для оптимістичного, так і песимістичного сце-
наріїв було проведено розрахунки показників ефек-
тивності господарської діяльності (у). Інформаційною
базою для розрахунку є показники двадцяти одного
підприємства високотехнологічних галузей промис-
ловості: рентабельність реалізованої продукції, рента-
бельність сукупних активів, рентабельність обігового
капіталу та частка зносу основних засобів.

На рис. 1 наведено графік зміни ефективності гос-
подарської діяльності y для оптимістичного та песи-
містичного сценаріїв за t років (2007 – 2016 рр.). Роз-
рахунок показника при оптимістичному сценарії до-
зволяє стверджувати, що при впровадженні  інновацій
зростає ефективність господарської діяльності. Ці під-
приємства є привабливими для інвесторів.

Використання цих сценаріїв дозволило визначи-
ти типи підприємств електронної промисловості щодо
різного рівня їх значущості у розвитку електронної про-

мисловості. Доцільним вважається  визначення трьох
груп підприємств: до першої групи входять підприєм-
ства, що мають свою ринкову нішу в Україні та за її
межами і мають намір розвиватися на  базі модерні-
зації і впровадження нових прогресивних технологій
та формувати вітчизняні бренди згідно з тенденціями
розвитку світового ринку; друга група включає під-
приємства, стратегію розвитку яких визначають інші,
у тому числі  іноземні фірми, вони працюють під  брен-
дами цих компаній; третя група – це підприємства, які
є дистриб’юторами з продажу електронних виробів
і виконують сервісне обслуговування. Визначена
перша група підприємств заслуговує на увагу з боку
Уряду.

Необхідність особливої уваги до підприємств
першої групи пов’язано з низьким рівнем інновацій-
ної діяльності: питома вага підприємств, що впрова-
джували інновації, за останні роки зменшилась і у
2011 р. дорівнювала 39,3%. Питома вага інноваційної
продукції в загальному обсязі  реалізованої промис-
лової продукції складає 8,0%. Аналіз даних табл. 4
свідчить не тільки про низьку інноваційну активність
підприємств електронної промисловості, але й про не-
гативні тенденції зниження цієї активності.

Дослідження дозволило визначити проблемні
аспекти наукової підтримки інноваційної діяльності
підприємств електронної промисловості, а саме, що
для електронної промисловості України характерною
є відсутність інтеграційних процесів наукового та про-
мислового потенціалу. Особливість електронної про-
мисловості України полягає в тому, що вона має ве-
личезний науковий і виробничий потенціал,  який  не є
адаптованим до потреб світової електроніки. Впродовж
двадцяти років незалежності в умовах приватизації  та

Рис. 1. Графік  зміни ефективності господарської діяльності підприємств
для оптимістичного та песимістичного сценаріїв

С. Л. Передерій
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реструктуризації промисловості в Україні не сформу-
валося ядро електронної промисловості, яке сприяло
б подоланню відставання в базових технологіях. Як
показало дослідження, в наслідок низького рівня впро-
вадження технологій, у тому числі високих технологій,
електронна промисловість України  майже не зазнала
значних технологічних змін за останні п'ять років.

Основною перешкодою з впровадження інновацій
на підприємствах електронної промисловості є від-
сутність фінансових ресурсів (рис. 2). Починаючи з
2009 р. загальний обсяг витрат на інноваційну діяль-
ність зменшився майже на 30%.

У загальному обсязі фінансування інноваційної
діяльності підприємств з виробництва електричного та
електронного устаткування майже 90% належить влас-
ним коштам, у 2011 р. кошти державного бюджету
складали трохи більш ніж 6%. Інвестиції вітчизняних
інвесторів за всі п’ять років були незначними. Заслу-
говує на увагу зростання у 2011 р. іноземних інвес-
тицій до 3,05%. Після кризи 2009 р. зменшились кре-
дити: у 2011 р. вони дорівнювали 0,17% від загально-
го обсягу фінансування інноваційної діяльності під-
приємств з виробництва електричного та електронно-
го устаткування.

Серед чинників, які не сприяють інноваційній
діяльності, встановлено слабке  забезпечення висо-
кокваліфікованими кадрами. Проблема кадрів для
електронної промисловості України є достатньо гос-
трою.

Кадровий потенціал багатьох підприємств пере-
буває у критичному стані – майже всі інженери в пе-
редпенсійному і пенсійному віці, а рівень заробітної
плати  впродовж останніх років не дозволив  зберегти
середнє покоління й залучити талановиту молодь. З
урахуванням значної ролі освітнього потенціалу у за-
безпеченні електронної промисловості кадрами, за-
пропоновано кадрову проблему вирішувати на регіо-
нальному рівні при тісній співпраці й об’єднанні мож-
ливостей, потенціалу і ресурсів ВНЗ, підприємств та
бізнес-груп, які  представляють  електронну продук-
цію у регіоні. Необхідним є створення навчально-
наукових центрів підвищення кваліфікації  інженерних
кадрів для електронної промисловості при регіональ-
них центрах інноваційного розвитку.

В Україні, не зважаючи на проблеми, що стри-
мують розвиток електронної галузі, є перспектива
розвитку електронної промисловості на інноваційній
основі завдяки наявності сировинної, технологічної,

Рис. 2. Загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність підприємств
з виробництва електричного та електронного устаткування, тис. грн

(складено автором за даними Державної служби статистики України)

 
9 9 8 2 3 0

1 1 8 8 9 7 3

2 7 2 4 0 4 2 4 6 8 8 2
3 1 6 6 3 2

0

2 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1

З а г а л ь н и й  о б с я г  в и т р а т  н а
ін н о в а ц і й н у  д ія л ь н іс т ь

Таблиця 4
Показники інноваційної діяльності підприємств з виробництва

електричного та електронного устаткування*

               *Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

С. Л. Передерій

 2007 2008 2009 2010 2011 
Питома вага підприємств, що займалися  
інноваційною діяльністю, % 

 
27,6 

 
25,3 

 
23,8 

 
24,1 

 
26,2 

Питома вага підприємств,  
що впроваджували інновації, % 

 
- 

 
- 

 
44,9 

 
43,5 

 
39,3 

Питома вага інноваційної продукції в  
загальному обсязі  реалізованої промислової  
продукції, % 

 
19,6 

 
н/д 

 
14,8 

 
10,2 

 
8,0 
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наукової та виробничої бази створення хімічно чистих
матеріалів для електронної техніки. Наявність таких
матеріалів при достатньому фінансуванні дозволить
здійснювати розробку й виробництво сучасних, кон-
курентоспроможних на світовому ринку електронних
компонентів і структур.

Виходячи з підходу до електроніки як до науки та
процесу, необхідно державну політику та пріоритети
розвитку  наукового та виробничого потенціалу елек-
тронної промисловості об'єднати у рамках Стратегії
розвитку електронної промисловості (рис. 3).

Стратегію розвитку електронної промисловості
визначають інтеграційні процеси в світовий ринок. Це
обумовлює її зв'язок із стратегією глобалізації і з муль-
тинаціональною стратегією, яка дає змогу урахувати
умови ведення бізнес-процесів кожної країни. В Україні
необхідно розробляти транснаціональну стратегію
щодо розвитку ракетно-космічної та авіаційної про-
мисловості і оборонно-промислового комплексу, для
яких злиття і поглинання розширюють можливості
підприємств. Стратегію  модернізації  й  інноваційного
розвитку, стратегію дослідження і розробок та інвести-
ційного забезпечення насамперед слід розробляти під-
приємствам промисловості електронних компонентів,
радіопромисловості, промисловості засобів зв'язку та
обчислювальної техніки, приладобудування.

Розробка стратегії розвитку електронної промис-

ловості потребує наявності галузевої інформаційної
системи оцінки потенціалу електронної промисловості.
На рис. 4 наведено запропоновану модель галузевої
інформаційної системи оцінки потенціалу електронної
промисловості Р у вигляді графа GXU.

X – це вершини графа, кожна з яких визначає
відповідний потенціал та має такий вигляд:

{ }insrinvkprno PPPPPPPX ,,,,,,=
U – це множинність ребер (дуг) графа, які визна-

чають зв'язки між потенціалами.
У табл. 5 наведено показники галузевої інфор-

маційної системи оцінки потенціалу електронної про-
мисловості.

Розвиток електронної промисловості на інно-
ваційній основі передбачає:

1. Збільшення зв'язків між потенціалами:
max→+++++ isrinkprno UUUUUU

2. Збільшення загального потенціалу електрон-
ної промисловості Р на основі зростання наукового,
виробничого, кадрового, інноваційного, ринкового і
інституціонального потенціалу.

Згідно з моделлю галузевої інформаційної сис-
теми загальний потенціал Р визначається таким чином:

деPPPPPPP isrinkprno ,+++++=
кожен з вказаних потенціалів для одного підпри-

ємства, наукової організації, кадрового складу підпри-

Рис. 3. Схема формування стратегії розвитку електронної промисловості України на інноваційній основі

С. Л. Передерій
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ємства, впроваджених інновацій на підприємстві, що
використовуються підприємством, інфраструктурних
складових змінюється від 0 до 1 залежно від значення
коефіцієнтів Кi, Кc, Ккc, Кg, Кs, Кz. Тому для одного
підприємства Р приймає значення:

60 ≤≤ P
Для t підприємств максимальне значення Р буде

дорівнювати 6 ×  t.
Апробація запропонованої моделі галузевої ін-

формаційної системи оцінки потенціалу електронної
промисловості (Р) була виконана на прикладі оцінки
потенціалу  семи підприємств електронної  промисло-
вості. Коефіцієнти для розрахунку оцінки потенціалу
було визначено за допомогою експертного опитуван-
ня (табл. 6).

Для семи підприємств максимальна оцінка за-
гального потенціалу Р дорівнює 42 умов. од. (7х6);
для підприємств, де було проведено дослідження, за-
гальний потенціал оцінюється в 15,2 умов. од., що
складає 36,2%.

Проведені розрахунки свідчать, що більше по-
ловини загального потенціалу підприємств, що аналі-
зуються, не використовується для  розвитку електрон-
ної промисловості. Найбільш низьку оцінку має вико-
ристання потенціалу наукових організацій, де прово-
дяться дослідження і розробки у сфері електроніки для
підприємств, що аналізуються; використання потенці-
алу інституціональної системи, що забезпечує розви-
ток електронного виробництва досліджених підпри-
ємств; потенціал інновацій, впроваджених в електрон-
не виробництво досліджених підприємств. Розвитку
вказаних потенціалів повинна бути приділена особли-
ва увага при розробці Стратегії розвитку електронної
промисловості.

На підставі проведених досліджень, доцільним
вважається визначення підприємств електронної про-

мисловості, які є „точками зростання”. Як свідчать
розрахунки найбільш ефективними є підприємства
ВАТ „Компанія „Дніпро”, ПАТ Мукачівський завод
„Точприлад”, ПАТ НТК „Електронприлад”, ПАТ
„Інгул”, ВАТ „Укрп’єзо”, ПАТ „Рівненський радіотех-
нічний завод”. Саме ці підприємства  мають змогу бути
ініціаторами створення асоціації підприємств електрон-
ної промисловості та розробки проекту стратегії роз-
витку електронної промисловості.

Механізм інвестиційного забезпечення реалізації
Стратегії розвитку електронної промисловості перед-
бачає: створення центру сприяння розвитку електрон-
іки в Україні; забезпечення інформаційно-рекламної і
маркетингової діяльності в реалізації інвестиційних
проектів; формування пакету інвестиційних пропозицій
і бізнес-планів у сфері розвитку електронної промис-
ловості в Україні; підвищення обсягу інвестицій в роз-
виток електронної промисловості за рахунок власних
коштів підприємств і залучення іноземних інвесторів;
формування спільних з міжнародними компаніями
проектів у сфері розробки інноваційних електронних
продуктів; розробка заходів (семінари, круглі столи,
конференції з проблематики) для залучення інвестицій,
що забезпечують трансфер технологій п’ятого техно-
логічного укладу; формування переліку об'єктів, які
потребують інвестицій з вказівкою їх обсягів і першо-
черговості; розробка кредитних програм для довго-
строкового кредитування розвитку інфраструктури.
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Таблиця 5
Показники галузевої інформаційної системи оцінки потенціалу електронної промисловості

Таблиця 6
Коефіцієнти для розрахунку оцінки потенціалу*

              *Складено автором за даними експертного опитування

С. Л. Передерій

Значення  
показника 

Умовні 
позначення 

Значення   
показника 

Умовні 
позначення 

Значення  
Показника 

Умовні 
позначення 

Потенціал наукових 
організацій,  
де проводяться  
дослідження   
і розробки у сфері 
електроніки 

           

∑
=

×=
n

i
iino KNP

1
 
          
 

i-а наукова організація,  
i змінюється від 1 до n,  
де  n – кількість наукових 
організацій 

Ni Питома вага  
досліджень  
і розробок у сфері 
електроніки  
в i-й науковій  
організації 

Ki 

Потенціал  
підприємств,  
що мають  
електронне  
виробництво 

          

∑
=

×=
m

c
ccpr KPRP

1
 
 

c-е підприємство,   
c змінюється  від 1 до m, 
де  m – кількість  
підприємств, що мають  
електронне виробництво 

PRc Питома вага  
електронного  
виробництва  
на с-м підприємстві 

Kc 

Потенціал кадрів 
підприємств, що  
мають електронне  
виробництво 

           

∑
=

×=
m

c
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1
 
 

Кадри на  
c-м підприємстві,    
c змінюється  від 1 до m, 
де  m – кількість  
підприємств, що мають  
електронне виробництво   

Kc Питома вага кадрів,  
зайнятих   
в  електронному 
виробництві на  
c-м підприємстві 

Kkc 

Потенціал  
інновацій,  
впроваджених   
в електронне  
виробництво  
усіх підприємств 
 

         

∑
=

×=
f

g
ggin KINP

1

     
 

g-я інновація,   
g змінюється від 1 до f,  
де  f – кількість інновацій, 
впроваджених в  
електронне виробництво 
усіх підприємств 

INg Питома вага  
інновацій,   
впроваджених  
в електронне  
виробництво усіх 
підприємств 

Kg 

Потенціал ринку 
вітчизняної  
електронної  
продукції 

   

∑
=

×=
v

s
ssr KRP

1
 
 

 

Обсяг ринку s-виду  
електронної продукції,  
s  змінюється  від  1  до v, 
де  v – кількість  видів 
електронної продукції 

Rs Питома вага  s-виду 
електронної  
продукції  
вітчизняного  
виробництва  
на ринку 

Ks 

Потенціал  
інституціональної 
системи, що  
забезпечує розвиток  
електронної  
промисловості 

          

∑
=

×=
w

z
zzis KISP

1
 
 
 

z-й елемент  
інституціональної  
системи, z змінюється  
від 1 до w, де   
w – кількість  елементів 
інституціональної системи 

ISz Питома вага  
елементів  
інституціональної 
системи, що  
забезпечують  
розвиток електрон-
ної промисловості 

Kz 

 

Показники   
Підприємства 

iK  cK   ksK   gK    sK   zK   Усього 
ПАТ „Сатурн” 0,3 0,8 0,8 0,3 0,5 0,1 2,8 
ПАТ „Коннектор” 0,1 0,4 0,4 0,3 0,6 0,1 1,9 
ДП „Завод „Радіореле” 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,2 2,1 
ПАТ „Інгул” 0,1 0,4 0,4 0,1 0,4 0,1 1,5 
ВАТ „Зміна” 0,2 0,5 0,5 0,2 0,6 0,2 2,2 
ПАТ „Топаз” 0,4 0,5 0,5 0,3 1 0,3 3,0 
ПАТ „Граніт” 0,1 0,4 0,4 0,1 0,5 0,2 1,7 
Усього 1,4 3,5 3,5 1,5 4,1 1,2 15,2 
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Передерій С. Л. Питання розвитку елек-
тронної промисловості України на інноваційній
основі

В статті узагальнена інформація щодо стану та
інноваційної діяльності підприємств з виробництва
електричного, електронного та оптичного устаткуван-
ня, яка використана для розробки питань розвитку
електронної промисловості України. Завдяки сценар-
ному підходу визначено типологізацію підприємств
електронної промисловості щодо різного рівня їх зна-
чущості у розвитку електронної промисловості. Ви-
ходячи з підходу до електроніки як до науки та проце-
су, розглянуто державну політику та пріоритети роз-
витку  наукового та виробничого потенціалу електрон-
ної промисловості. Обґрунтовано необхідність їх об’єд-
нання у рамках стратегії розвитку електронної про-
мисловості. Запропоновано галузеву інформаційна си-
стема оцінки потенціалу електронної промисловості.

Ключові слова: електронна промисловість, інно-
ваційний розвиток, потенціал електронної промисло-

вості, сценарний підхід, високотехнологічні підпри-
ємства.

Передерий С. Л. Вопросы развития электрон-
ной промышленности Украины на инновацион-
ной основе

В статье обобщена информация о состоянии и
инновационной деятельности предприятий по произ-
водству электрического, электронного и оптическо-
го оборудования, используемая для разработки воп-
росов развития электронной промышленности Украи-
ны. Сценарный подход позволил определить типоло-
гизацию предприятий электронной промышленности
по уровню их значимости в развитии электронной
промышленности. Исходя из подхода к электронике
как к науке и процессу, рассмотрена государствен-
ная политика и приоритеты развития научного и про-
изводственного потенциала электронной промышлен-
ности. Обоснована необходимость их объединения
в рамках Стратегии развития электронной промыш-
ленности. Предложена отраслевая информационная
система оценки потенциала электронной промышлен-
ности.

Ключевые слова: электронная промышленность,
инновационное развитие, потенциал электронной про-
мышленности, сценарный подход, высокотехнологич-
ные предприятия.

Perederiy S. L. Questions of Development of
Electronic Industry of Ukraine on Innovative Basis

In the article state information is generalized and
innovative activity of enterprises on the production of
electric, electronic and optical equipment, in-use for
development of questions of development of electronic
industry of Ukraine. Scenario approach allowed to define
types enterprises of electronic industry on the level of
their meaningfulness in development of electronic industry.
Coming from going near electronics as to science and
process, a public policy and priorities of development  of
scientific and production potential of electronic industry
is considered. The necessity of their association is
grounded within the framework of Strategy of
development of electronic industry. The of a particular
branch informative system of estimation of potential of
electronic industry is offered.

Key words: electronic industry, innovative development,
potential of electronic industry, scenario approach, hi-tech
enterprises.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-
витку економічних систем підвищується значущість
застосування наукоємних технологій. Роль нових знань
і їх практичної реалізації в різних галузях економіки
настільки велика, що саме вони визначають рівень
розвитку економіки країни і забезпечують її економіч-
ну незалежність. Одним з перспективних напрямів
розвитку всіх галузей промисловості і економіки краї-
ни в цілому є інноваційний шлях розвитку [2].

Інноваційні технології повинні знайти застосу-
вання як у виробничих процесах, так і в управлінні
організаціями (підприємствами). Це  дозволить мо-
дернізувати виробничий процес, скоротити вироб-
ничі витрати і підвищити рівень рентабельності ви-
робництва.

Як показує практика господарювання, однією з
основних причин неефективного розвитку виробниц-
тва є не відповідний сучасним вимогам інноваційного
розвитку рівень автоматизації та інформатизації сис-
тем управління підприємством. Це викликає не-
обхідність розробки інноваційних механізмів, перш за
все в області управління, покликаних дати могутній
поштовх до підвищення його ефективності. Поки ж
інноваційна активність низки галузей і промислових
організацій залишається вельми низькою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Уза-
гальнення досягнень сучасної економіки й теоретико-
методологічних основ інноваційного підходу до вирі-
шення стратегічних економічних проблем розвитку га-
лузевих структур і регіонів містять роботи вітчизня-
них і зарубіжних вчених І. Бланка, В. Геєця, Н. Кон-
дратьєва, Д. Кейнса, Ф. Котлера, А. Маршалла,
Ф. Модельяні, М. Портера, Дж. Робінсона, М. Туган-
Барановського, Дж. Р. Хікса, Е. Чемберліна, У. Шар-
па, Й. Шумпетера та ін. Значний внесок у вирішення
регіональної проблематики інноваційного розвитку
внесли провідні вчені: В. Бабіч, П. Бубенко, М. Кізім,
Г. Ковалевський, Т. Лепейко, В. Онищенко, В. Семі-
ноженко, В. Торкатюк, Л. Шутенко та ін. Безпосе-
редньо організаційно-економічним механізмам під-
приємств присвячені роботи І. Абрамовича, А. Ачка-
сова, Л. Кравцової, І. Корінька, А. Крушевського,
Т. Момот, Г. Онищука, М. Руля, В. Петросова, Р. Тяна,
Т. Юр’євої та ін.

Постановка завдання. Метою даної статті є до-
слідження теоретичних засад  і методів ефективного
управління підприємствами різних галузей промисло-
вості з використанням інноваційних технологій.

Виклад основного материалу дослідження.
Ефективність інноваційного розвитку підприємства
значною мірою залежить від його спроможності швид-

ко і своєчасно здійснювати нововведення, адекватно
відповідати на вимоги внутрішнього та зовнішнього
середовища [4]. Негативний вплив макроекономічних
і внутрішньополітичних процесів на загальний стан
економіки країни, недостатня ефективність механізмів
управління інноваційним розвитком і, як наслідок, ско-
рочення споживання вплинули на зниження обсягів
інноваційної активності промислових підприємств
України. Так, протягом 2000 – 2012 рр. інноваційна
активність знизилася у 1,3 рази – з 18,0% у 2000 р. до
13,8% у 2012 р. Інноваційний розвиток українських
підприємств стримується відсутністю методології,
методичних підходів до оцінки інноваційного потенці-
алу та не вирішується проблема залучення інтелекту-
альної власності до виробничого процесу. На прак-
тиці це призводить до того, що українські підприєм-
ства не виділяють достатньо ресурсів для досягнення
інноваційних цілей, формування стратегії інноваційного
розвитку і розробки організаційного механізму його
реалізації. Залишається невирішеною проблема моні-
торингу інноваційного розвитку підприємств і прий-
няття рішень щодо адаптації стратегії розвитку підпри-
ємства до змін у зовнішньому середовищі. У зв’язку
із цим набуває актуальності питання забезпечення
управління адаптивним інноваційним розвитком
суб'єктів господарювання.

Дійсно, краще співвідношення „витрати – ціна –
якість” базується на вищому науково-технічному рівні
виробництва. Це обумовлено тим, що вищий рівень
технологічного забезпечення виробництва забезпечує
і оптимізацію співвідношення ціни і якості. Недивно,
що забезпечення високої якості продукції при низь-
ких витратах у „аналізаторів” і „проспекторів з низь-
кими витратами” досягається на базі постійних інно-
вацій в продуктах, технологіях виробництва і методах
управління [1].

Це доводить і динаміка відповідних показників.
Так, за параметром загальної інноваційності підприєм-
ства, розрахованому як показник інтенсивності і ра-
дикальності застосованих інновацій у виробництві,
маркетингу і системах управління, лідерами виявили-
ся „проспектори з низькими витратами” і „аналізато-
ри”. Високі показники продемонстрували і „захисни-
ки якості”, яким доводиться постійно пристосовува-
тися до запитів багатих і вимогливих клієнтів. Гірші
показники інноваційної діяльності були характерні
тільки для „аутсайдерів” і „монополістів з високими
витратами”. Таким чином, монопольне положення
зовсім не сприяє вдосконаленню бізнесу. При деталь-
нішому аналізі структури інноваційної поведінки вия-
вилися декілька принципових відмінностей в струк-
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турі і інтенсивності нововведень, реалізованих фірма-
ми різних стратегічних типів поведінки [6]. Лідирують
по рівню радикальності застосованих інновацій в про-
дуктовій лінійці „проспектори з низькими витратами”.
Вони не тільки активно експериментують з новими про-
дуктами в існуючій сфері діяльності, але і проводять
активну  диверсифікацію виробництва, що спонукає
їх міняти форми, що склалися, і системи збуту, шука-
ти нові канали просування товарів. Ту ж лінію пове-
дінки будують і підприємства – „захисники витрат”,
що підвищують ефективність своєї діяльності шляхом
мінімізації витрат на збут. В області нової технології в
лідери виходять „проспектори з високими витратами”
і „захисники якості”. Що стосується власних методів
управління, то за ступенем поширеності провідною
радикальною інновацією виступають нові методи
управлінського обліку. Дані зміни відбулися майже в
половині фірм – „проспекторів з низькими витратами”
і в 1 / 3 фірм – „аналізаторів”. Іншою популярною інно-
вацією в системі управління виступає освоєння нових
схем оплати праці. У цьому питанні особливо активні
як „захисники якості”, так і „захисники витрат” [5].

Таким чином, особливість української практики
реалізації механізму ефективного функціонування
промислових підприємств полягає в тому, що в його
основі знаходиться стратегія управління результата-
ми [7]. Вона будується на оптимізації співвідношення
таких параметрів економічної діяльності, як „витрати –
ціна – якість”, яка, у свою чергу, безумовно досяга-
ється тими організаціями, які активно займаються інно-
ваційною діяльністю. Іншими словами, підприємства
різних стратегічних типів в промисловості розрізня-
ються результативністю своєї діяльності залежно від
того, наскільки їх механізм націлений на реалізацію
стратегії управління витратами (на основі „експлуа-
тації” споживачів) або управління результатами. При-
чому останній варіант припускає технологічне забез-
печення виробництва якісніших товарів з низькими
витратами, що безвідносно від галузевої приналеж-
ності і стратегічних типів підприємств забезпечує ним
зростання економічних показників діяльності. В дано-
му випадку слід згадати, що інноваційна активність
припускає не тільки радикальні технологічні рішення,
але і радикальні продуктові і процесні інновації [3].
Стратегія ж „експлуатації” споживачів, відхід від рівно-
важних ринкових цін у бік їх завищення об’єктивно
гальмують інтенсивність інновацій, причому як у ви-
робництві, так і в маркетингу, що негативно відбиваєть-
ся на економічних показниках діяльності промисло-
вих підприємств. Проте серйозна проблема реалізації
інновацій промисловими підприємствами в Україні
пов’язана з тим, що нові ідеї з високою наукоемністю
не можуть самі по собі легко вбудовуватися в існую-
чу бізнес-структуру підприємства. В зв’язку з цим до
процесних інноваціях у сфері організаційних відносин
промислових підприємств слід віднести інтеграцію
різних сфер діяльності промислових підприємств, що
дозволяє отримати синергетичний ефект (табл. 1).

Аналіз функціонування українських промисло-

вих підприємств дозволив дійти висновку про те, що
однією з головних перешкод для розгортання актив-
ної інноваційної діяльності у промисловості є від-
сутність адекватних підходів до управління інновацій-
ними процесами на підприємстві.

На підставі цього виявлено перешкоди соціаль-
ного, економічного та господарського впливу на про-
цес оцінки інноваційного розвитку та використано
систему показників, що визначають наявність іннова-
ційного потенціалу для забезпечення можливості ство-
рення інноваційної продукції, соціального та еконо-
мічного розвитку промислового підприємства. Таким
чином, відсутність ефективної інноваційної політики у
промисловості призводить до наступних негативних
наслідків [8]:

1. Інноваційна діяльність у промисловості
здійснюється хаотично, на окремих підприємствах, які
намагаються відповідати вимогам ринку для забезпе-
чення конкурентоспроможності власної продукції.
Зокрема, найвищу інноваційну активність демонстру-
ють експортно-орієнтовані галузі промисловості, такі
як машинобудування (в середньому за 2006 – 2012 рр.
частка підприємств галузі, що займались інновацій-
ною діяльністю, у загальній кількості промислових
підприємств галузі становила 21,6%), хімічна та нафто-
хімічна промисловість (20,4%), металургія (13,9%)
та підприємства виробництва коксу та нафтопродук-
тів (33,6%).

2. Низькі обсяги фінансування інноваційної діяль-
ності промислових підприємств, які у 2012 р. зросли
проти 2009 р. лише на 1,2% та складали 8045,5 млн грн.
Найбільш масштабне скорочення фінансування інно-
ваційної діяльності промислових підприємств за 2006
– 2012 рр. відбулось у 2009 р. і становило 33,7% по-
рівняно з 2008 р. Зменшення фінансування інновацій-
ної діяльності підприємств промисловості відбулось
за рахунок як власних коштів (на 28,8% у 2009 р.
проти 2008 р.), так і кредитних ресурсів (на 76,7% у
2009 р. проти 2008 р.).

3. Неможливість концентрації фінансово-еконо-
мічних та інтелектуальних ресурсів на перспективних
напрямах інноваційного розвитку промисловості, що
може призвести до диспропорцій в технологічній
структурі промислового комплексу, коли розвинути-
ми є не пріоритетні високотехнологічні галузі, а сиро-
винні, які не забезпечуватимуть якісного економічно-
го зростання, а також до зниження ефективності ро-
боти інших галузей.

4. Зниження рівня інноваційності підприємств.
Серед промислових підприємств, що реалізовують
інноваційну продукцію, більшість займається реаліза-
цією продукції, якає новою лише для підприємства.
Так, у 2007 р. реалізацією інноваційної продукції, що
є новою для ринку, займалось 420 промислових
підприємств проти 743 господарюючих суб’єктів, які
реалізовували продукцію, яка була новою лише для
підприємства, у 2008 р. це співвідношення становило
322 та 792 підприємства, у 2009 р. – 288 та 816 під-
приємств, у 2010 р. – 270 та 812 підприємств.
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5. Невідповідність створюваних в Україні інтелек-
туальних та науково-технічних продуктів потребам
вітчизняної промисловості, що обумовлено дисбалан-
сом розвитку секторів науки. Головною причиною
таких диспропорцій є неефективна система розподілу
фінансування науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських розробок (НДДКР) за науковими сектора-
ми. Традиційно найбільший обсяг фінансування спря-
мовується на НДДКР академічного та галузевого сек-
торів науки (середні частки яких у загальному фінан-
суванні НДДКР за 2006 – 2012 рр. становили 30,5%
та 55,2% відповідно). Але, в умовах дефіциту влас-
них фінансових ресурсів у підприємств та нерозвине-
ності фінансово-економічної складової національної
інноваційної системи не менш важливою є фінансова
підтримка НДДКР. Натомість на фінансування НДДКР,
що здійснювались у заводському секторі, у 2006 –
2010 рр. у середньому припадало 8,1% від загально-
го обсягу фінансування НДДКР. Через відсутність
зв’язків між промисловістю та галузевим науковим
сектором на тлі поглиблення розриву між промисло-
вістю і сектором вищої освіти, результати досліджень
якої могли б знайти своє практичне використання у
виробництві, подальший розвиток та використання
результатів науково-дослідної бази промисловості вба-
чаються сумнівними.

6. Проблема матеріалізації інновацій, що полягає
у неможливості здійснення промисловими підприєм-
ствами України достатніх витрат на впровадження інно-
вацій у виробничі процеси та доведення їх до серійно-
го виробництва внаслідок фінансової неспроможності,
відсутності державної підтримки та недостатньої мо-
тивації.

7. Закріплення наздоганяючої моделі інновацій-
ного розвитку промисловості, що ґрунтується на суто
споживацькому ставленні підприємств до придбаних,
зокрема, з-за кордону, інтелектуальних продуктів та
призводить до технологічної залежності України від

розвинутих країн [9]. Про це свідчать значний обсяг
виплат та стабільно низька частка надходжень від роз-
порядження українськими підприємствами об'єктами
інтелектуальної власності (ОІВ) за участю іноземних
контрагентів.

8. Відсутність контролю за придбанням нових тех-
нологічних досягнень, що актуалізує проблему якості
придбаних інновацій. Сьогодні в Україні відсутнє дер-
жавне регулювання передачі технологій, створених
приватними авторами (винахідниками), при здійсненні
міжнародної торгівлі. Законом України „Про держав-
не регулювання діяльності у сфері трансферу техно-
логій” від 14.09.2006 р. № 143-V лише передбачено
контроль збоку держави за придбанням технологій,
на купівлю або використання яких виділяються дер-
жавні кошти.

9. Нерозвиненість інноваційної інфраструктури,
що перешкоджає створенню національної інновацій-
ної системи України, яка б відповідала сучасним рин-
ковим вимогам та давала б можливість налагодити
завершений цикл інноваційної діяльності в промисло-
вості – від створення інновацій до впровадження їх у
виробництво.

10. Низький рівень технологічної готовності про-
мислових підприємств в Україні, що є наслідком не-
доступності новітніх технологій для вітчизняних під-
приємств та полягає у недостатньому рівні сприйняття
технологій підприємствами, зокрема, внаслідок вико-
ристання застарілого обладнання у виробничих про-
цесах. Так, за показником „Технологічна готовність”
Україна згідно із звітами Всесвітнього економічного
форуму про Глобальну конкурентоспроможність зай-
мала 65 місце (із 134) у 2008 / 2009 рр., 80 місце
(із 133) у 2009 / 2010 рр. та 83 місце (із 139) у 2011 /
2012 рр. Негативна динаміка спостерігалась за таки-
ми показниками як „Сприйняття новітніх технологій
підприємствами” (80, 97, 92 та 82 місця у 2008 / 
2009 рр., 2009 / 2010 рр., 2010 / 2011 рр. та 2011 / 2012 рр.

Таблиця 1
Організаційні елементи механізму ефективного функціонування промислових підприємств

В. Ф. Залунін

Вид синергії Форми створення і реалізації 
Політична Об'єднання „особливих відносин” окремого бізнесу і переклад даних 

відносин на вищий рівень. Використання „особливих відносин” 
корпорації для підтримки окремого бизнесу за межами їх можливостей. 

Фінансова Створення єдиного „бюджету розвитку” і використання його засобів 
для корінної зміни положення окремого бізнесу. 

Маркетингова Стратегічний маркетинг для бізнесу, ідентифікація нових напрямів 
діяльності бізнесу і нових ринків, допомога у виходу на нові ринки. 

Виробнича Ідентифікація виробничих можливостей і організація взаємних 
постачань для більшого завантаження потужностей. 

Інноваційна Ідентифікація і розповсюдження технологічних ноу-хау і провідних 
систем у середині корпорації. 

Кадрова 
 

Створення команди фахівців з різноманітними здібностями і досвідом. 
Ротація кадрів між підрозділами корпорації. 
Залучення особливо цінних спеціалістів перспективами кар'єрного 
зростання і надійності великої корпорації. 

 



253
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

відповідно) та „Доступність новітніх технологій” (82,
90 та 96 місця у 2008 / 2009 рр., 2009 / 2010 рр., 2010 /
2011 рр. та 2011 / 2012 рр. відповідно).

11. Неефективний розподіл промисловими під-
приємствами фінансових ресурсів, що спрямовують-
ся на інноваційну діяльність. Найбільша частка фінан-
сових ресурсів, що вкладаються в інноваційну
діяльність промислових підприємств, спрямовувалась
на придбання машин та обладнання (62,9% у серед-
ньому за 2006 – 2010 рр.), тоді як на власні досліджен-
ня і придбання нових технологій витрачалось значно
менше коштів (у середньому за аналізований період
11,8% та 2,5% відповідно).

Висновки з даного дослідження. Прийняття
рішень у сфері впровадження інновацій має ґрунтува-
тися на досягненні балансу між поточними потребами
виробничої сфери та реалізацією стратегії довгостро-
кового лідерства в інноваційній сфері. Для вирішення
цього завдання постає потреба в розробці науково-
методичного підхіду до адаптивного інноваційного
розвитку виробничих можливостей підприємства, який
повине бути доведений до рівня оптимізаційних еко-
номіко-математичних моделей, що дозволяє здійсню-
вати обґрунтування вибору виробничих інновацій для
впровадження як на основі критерію одержання без-
посереднього економічного ефекту за рахунок підви-
щення ефективності виробничої сфери, так і на основі
критерію підвищення показника інноваційного розвитку
(порівняно з конкурентами). У моделях повинні вра-
ховуватися як наявні фінансові можливості підприєм-
ства, так і тенденції розвитку ринку. Цей підхід може
використовуватися для вибору і календарного плану-
вання впровадження виробничих інновацій з метою
адаптації до рівня інноваційного розвитку виробниц-
тва у конкурентів, потреб ринку, виробничих потреб
підприємства, а також для формування у підприєм-
ства можливостей реагування на майбутні зміни ціни і
попиту на вироблену продукцію.
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Залунін В. Ф. Інноваційні механізми ефек-
тивного функціонування підприємств різних га-
лузей промисловості

У статті уточнено понятійний апарат в області
управління, інновацій, інноваційної діяльності, обґрун-
товано ефективність використання інноваційних сис-
тем в управлінні підприємствами різних галузей про-
мисловості, проаналізовано організаційні елементи ме-
ханізму ефективного функціонування промислових
підприємств приведено перелік негативних наслідків,
які є причиною відсутності  ефективної інноваційної
політики в промисловості.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність,
підприємство, галузі промисловості.

Залунин В. Ф. Инновационные механизмы
эффективного функционирования предприятии
разных отраслей промышленности

В статье  уточнен понятийный аппарат в области
управления, инноваций, инновационной деятельнос-
ти, обоснована эффективность использования инно-
вационных систем в управлении предприятиями раз-
ных отраслей промышленности, проанализированы
организационные элементы механизма эффективного
функционирования промышленных предприятий при-
веден перечень негативных последствий, которые
являются причиной отсутствия  эффективной иннова-
ционной политики в промышленности.

Ключевые слова: инновации, инновационная де-
ятельность, предприятие, отрасли промышленности.

Zalunin V. F. Innovative Mechanisms of
Effective Functioning of Enterprises of Different
Industries of Industry

In the article  a concept vehicle is specified in area
of management, innovations, innovative activity,
efficiency of the use of the innovative systems is grounded
in a management the enterprises of different industries
of industry, the organizational elements of mechanism of
the effective functioning of industrial enterprises are
analysed the list of negative consequences which are
reason of absence  of effective innovative policy in
industry is resulted.
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ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ НАОЧНОЇ ОБЛАСТІ ЗАЙНЯТОСТІ

УДК 331.1
Г. О. Крапівіна,

кандидат з державного управління,
Донецький інститут ринку та соціальної політики

Менеджмент персоналу

Актуальність проблеми. Теоретико-методоло-
гічне осмислення трансформації зайнятості, формуван-
ня сучасної її свідомості, яка має бути притаманна всім
суб'єктам зайнятості, – нагальна потреба часу, бо цей
феномен у ХХ – ХХІ ст. став одним з глобальних чин-
ників, що істотно впливають на сучасну цивілізацію.
Такий інтерес визначається величезними трансформа-
ціями стилю життя та його соціального, політичного,
економічного та ін. підґрунтя. Трансформація ж зай-
нятості носить глобальний характер, зв'язана з транс-
формаціями культурних парадигм, наслідками якого є
виникнення ненормованого культурного простору, всі
сенси якого потребують первісного відкриття в ново-
му значенні.

Аналіз останніх публікацій. Проблеми соціаль-
но-трудової сфери та зайнятості досліджували Д. Бо-
гиня, О. Грішнова, М. Долішній, Г. Завіновська,
С. Злупко, Н. Єсінова, Р. Колосова, А. Колот,
О. Крушельницька, Г. Мелік'ян, Г. Осовська, В. Пе-
тюх, Л. Петрова, Ю. Привалов, Ю. Саєнко, В. Сум-
цов, І. Тимош, С. Українцев, О. Уманський та ін., в
працях яких зайнятість аналізується як статистично-
облікова та соціально-економічна категорія; результат
взаємодії попиту та пропозиції на ринку праці; компо-
нент макроекономічних пропорцій; важливий напря-
мок соціально-економічної політики держави тощо.
Частково це пояснюється відсутністю достатнього
наукового інструментарію формально-логічного ана-
лізу. А між тим зайнятість є однією з великої кількості
складних систем, логіко-семантичне дослідження яких
дозволяє накопичити коштовну інформацію щодо їхньої
діяльності, результати аналізу якої мають вирішальне
значення при трансформації тих, що існують, і побу-
дові нових складових систем.

Тому при моделюванні наочної області зайнятості
як специфічного соціального інституту, автор зосере-
дився на змісті її основних понять та використав ло-
гіко-семантичний аналіз, що носить обмежений харак-
тер, але теж потребує систематизованого та обґрунто-
ваного підходу.

Метою статті є визначення логічних підстав та
семантичних аспектів, а також побудова моделей зайня-
тості. Відповідно в статті сформульовано завдання: ство-
рити та дослідити логіко-семантичні конструкції зайня-

тості як основу формування типології трансформації
інституту зайнятості на сучасному ринку праці. Бо сумнів
в незмінності процесів в соціально-трудовій сфері, на
думку провідних вчених, є доцільним [1; 2].

Основна частина. Логіко-семантична модель
зайнятості – це точна специфікація її наочної області
як об'єкту поточного дослідження, проблематика яко-
го перетинається з онтологією та гносеологією – ви-
значенням змісту та зв'язків виразів зайнятості та їх
тлумачення.

Побудова логіко-семантичної моделі є теорети-
ко-пізнавальним питанням. Прийняття її відповідає за-
провадженню конкретного алгоритму логіко-семантич-
ного аналізу зайнятості. Питання полягає в тому, про
який тип сутностей йде мова в зайнятості, якого роду
абстракції та ідеалізації приймаються.

Класифікацію виразів зайнятості пов'язано з
різноманіттям і типом категорій, до яких належать ви-
рази зайнятості. Категорії – це найбільш загальні, фун-
даментальні поняття, які є формами та стійкими прин-
ципами, що організують мислення. Система категорій
або категоріальна структура є мережею основних ка-
тегорій мислення. В ній всі вирази, що є складовими
речення, поділяються на класи. Основний принцип
теорії семантичних категорій (класів) свідчить: для
того, щоб два вирази належали до однієї категорії (кла-
су), досить, аби було б хоч одне речення, яке містило
б один з цих виразів і залишалося б реченням після
заміни одного виразу на інший. Тобто, два вирази за-
раховуються до одного класу, лише якщо вони нале-
жать до однієї семантичної категорії (класу), а це ви-
конується при дотриманні наступних обмежень:

• існує речення, що містить один з цих виразів;
• жодне речення, що містить один з цих виразів,

не втрачає характеристик речення, якщо один з цих
виразів змінити на інший.

Класифікація виразів зайнятості залежить від на-
лежності змінних мови, що квантифікуються, до кінце-
вих сукупностей. Категорії (класи) зайнятості, з по-
гляду семантики, створюють потенційно необмежену
та розгалужену ієрархію, що припускає різні варіан-
ти. Ієрархія категорій (класів) обумовлює спосіб ана-
лізу логічної структури виразів зайнятості та, тим са-
мим, способи міркування, що припустимі. Мову зай-

Г. О. Крапівіна



255
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

нятості можна визнати фіксованою, що за теорією се-
мантичних категорій (класів), яка широко використо-
вується для аналізу категоріальних структур виразів
природних мов, спирається на принципи їх класифі-
кації та не потребує створення окремої системи се-
мантичних категорій.

Ієрархія категорій (класів) зайнятості створюється
вилученням вихідних категорій (класів), постулюван-
ням способів побудови похідних, а результатом є пев-
на система класів зайнятості як підґрунтя для розроб-
ки в подальшому її типології.

Для природних мов, до яких належить й мова
зайнятості, роль основного принципу – це питання кон-
текстуальної залежності значень виразів мови. Мето-
ди логіко-семантичного аналізу мови зайнятості доз-
воляють точніше репрезентувати структуру її виразів,
а також виявити та характеризувати їх семантичні типи.

Автор в подальшому спирається на думку, що
викладена в [3], за якою зайнятість у широкому сенсі
включає діяльність щодо створення матеріальних і
духовних благ та надання населенню послуг суспіль-
ного характеру, а основна проблема зайнятості за її
соціально-економічним змістом полягає в забезпеченні
економічно активного населення країни робочими
місцями відповідної якості та кількості та їх ефектив-
ному використанні. Розкриття сутності зайнятості че-
рез взаємодію робочої сили та робочих місць допо-
магає усвідомити її як процес, що спричинений ру-
хом робочої сили та робочих місць. Тобто, зайнятість
у широкому трактуванні розглядається як процес.

З іншого боку, це ж джерело містить поняття „ка-
тегорія”, що, за Т. Ф. Єфремовою, відбиває найбільш
загальні властивості та зв'язки реальної дійсності та
пізнання (у філософії); чи, як родове поняття, позна-
чає перелік явищ, предметів або найбільш загальну їх
ознаку, тобто, характерні властивості сприйняття дійс-
ності в якомусь середовищі, а також групу однорідних
предметів, явищ або осіб, яких об'єднано спільністю
якихось ознак [4].  Отже, використанням поняття „ка-
тегорія” щодо зайнятості у широкому сенсі, зайнятість
класифікується як об'єкт.

Зайнятість у вузькому значені – це найважливі-
ший результат процесу функціонування ринку праці,
складовими якого є попит, пропозиція, ціна та конку-

ренція, що взаємодіють. Результатом цього процесу є
задоволення потреби частини економічно активного
населення в робочих місцях.

Тобто, зайнятість є одночасно й об'єктом, й про-
цесом, з основним завданням, яке поставлено та може
бути вирішено, – забезпечення економічно активного
населення робочими місцями відповідної якості та
кількості з метою їх ефективного використання. Тому
ієрархічну логіко-семантичну модель наочної області
зайнятості структуровано за класами: об'єкти, проце-
си та завдання (рис. 1).

Структура об'єктів логіко-семантичної моделі
наочної області зайнятості в поточному дослідженні
класифікується на 6 підкласів: економічно активного
населення, робочих місць, ринку праці, державних
органів та органів місцевого самоврядування, сфери
докладання праці та форм зайнятості (рис. 2).

Підкласи за допомогою логіко-семантичного ана-
лізу теж піддаються класифікації, в якій потреби та
мотивація входять до підкласу економічно активного
населення; умови та графік праці, соціальні гарантії та
гарантії зайнятості, соціально-психологічний клімат та
ризик травматизму – до підкласу робочих місць; носії,
виконавці та виразники соціально-економічних відно-
син – до підкласу ринку праці [5]; ситуації, явища та
умови життя суспільства – до підкласу державних
органів та органів місцевого самоврядування; види
корисної діяльності у / поза суспільним виробництвом
– до підкласу сфери докладання праці; стандартна /
нестандартна форми зайнятості та самозайнятість – до
підкласу форм зайнятості.

Логіко-семантичний аналіз дозволяє продовжи-
ти класифікацію на наступному рівні [6], де потреби
економічно активного населення класифікуються на
зайняте / незайняте економічно активне населення та
загальні / індивідуальні його потреби; умови праці –
на виробничі, фінансові, побутові, дозвіллєві умови
праці та трансфер до місця праці; найцікавішими з
погляду дослідження трансформації інституту зайня-
тості на сучасному ринку праці є нестандартні форми
зайнятості, класифікація яких складається з 11 еле-
ментів, і представлена такими формами: індивідуаль-
на трудова діяльність; підприємництво у сфері малого
бізнесу; бездоговірна форма зайнятості;

Рис. 1. Структура логіко-семантичної моделі наочної області зайнятості
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неповна, непостійна, вторинна, та неформальна
зайнятість; недо(пере)зайнятість; зайнятість у домаш-
ньому господарстві та волонтерська діяльність.

Складову „Процес” представлено в логіко-семан-
тичної моделі наочної області зайнятості підпроцеса-
ми руху робочої сили та робочих місць, функціону-
вання ринку праці та впливу на зайнятість  (рис. 3).

Логіко-семантичний аналіз дозволяє класифіку-
вати рівень підпроцесів наочної області зайнятості на
дії:

• рух робочої сили – на дії з формування пото-
ку робочої сили, функціонування самої праці, взає-
модії з засобами виробництва, праці як результату руху
робочої сили;

• рух робочих місць – на дії із створення, модер-
нізації, заміни та вибуття робочих місць;

• дії з функціонування ринку праці в зайнятості,
через те, що мають низку особливостей щодо загаль-
новизнаної структури ринку, класифікуються дії з про-
позиції, попиту (підпорядкований попиту на ін. рин-
ках), ціни, поведінки в умовах досконалої конкуренції,
резервування праці, трудової мобільності та держав-
ного регулювання ринку праці;

• дії з впливу на зайнятість представлено тру-
довим, господарським та пенсійним законодавством,
оподаткуванням, пiльговим кредитуванням, фазами
відтворення робочої сили.

Вилучені дії процесів логіко-семантичної моделі
наочної області зайнятості теж підлягають класифікації,
результатом якої є наступні операції:

• дії потоків робочої сили підпроцесу руху ро-
бочої сили класифікуються на операції щодо відне-
сення до нового або повторного входження в потік
робочої сили та прогнозування виходу на пенсію чи із
складу економічно активного населення;

• дії з функціонування самої праці – на операції
із створення джерел доходу, трансформації виробни-
чих чинників, оцінки пропозицій однакових умов праці
та потреби в якісно однорідних трудових послугах;

• дія пропозицій підпроцесу функціонування
ринку праці – на операції з пошук та наймання робо-
чої сили, укладання та внесення змін до угод про пра-
цю, розкриття професійних та особистісних якостей
людини, удосконалення трудових навичок працівни-
ка, продажу права на використання трудових послуг
протягом певного часу.

Основним завданням зайнятості є забезпечення
економічно активного населення країни робочими
місцями, яким представлено складову завдань логі-
ко-семантичної моделі наочної області зайнятості в
поточному дослідженні. Вона класифікується на про-
цедури забезпечення зайнятості населення; задоволен-
ня потреби частини економічно активного населення
в робочих місцях; запровадження в життя програм
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Рис. 4. Завдання логіко-семантичної моделі наочної області зайнятості
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державної економiчної полiтики; сприяння раціональній
зайнятості, індивідуалізації форм наймання, режимів
та умов зайнятості, структури життєдіяльності люди-
ни; підтримку соціальної стабільності; досягнення зба-
лансованості попиту і пропозиції на ринку праці; більш
рівномірного розподілу навчання, трудового наванта-
ження та дозвілля на весь життєвий цикл людини; мак-
симізації задоволення особистих інтересів носіїв рин-
ку праці; встановленню ринкової ціни та обсягу праці
(відповідної певному рівню); залученню індивідуаль-
ної праці до процесу виробництва; пристосуванню до
змін та коливань у суспільстві, економіці або вироб-
ництві; збільшенню обсягу вільного часу та якісного
його використання; координації та використанню праці
на мікро- та макрорівні; оцінки результатів праці та
винагороди працівника, ієрархізацію яких буде наве-
дено в наступній піблікації  (рис. 4).

Висновки. В статті досліджено логіко-семантичні
аспекти зайнятості. Основні висновки та результати
досліджень зводяться до наступного:

• логіко-семантична модель наочної області зай-
нятості відбиває категорії: множинність, відповідність,
зміст, свідомість, сутність складових та відповідає
різноманіттю зайнятості;

• вирази зайнятості можуть класифікуватися за
категоріями (класами) значень, що не перетинаються;

• теорія семантичних категорій (класів) може
бути запроваджена для дослідження категоріальної
структури наочної області зайнятості;

• логіко-семантична модель наочної області зай-
нятості може бути підставою для подальшого дослі-
дження типології зайнятості.
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наочної області зайнятості

В статті визначено логічні підстави та семантичні
аспекти, а також побудовано модель наочної області
зайнятості як основу для формування типології транс-
формації інституту зайнятості на сучасному ринку
праці.
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В статье определены логические основы и се-
мантические аспекты, а также построена модель пред-
метной области занятости как основа для формирова-
ния типологии трансформации института занятости на
современном рынке труда.
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the article, and also the model of subject domain of
employment as basis is built for forming of typology of
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УДК [351:331.52](477)
В. А. Літинська,
м. Хмельницький

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми у загальному вигляді

та її зв'язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розвиток економіки будь-якої
держави визначається наявними людськими ресурса-
ми, їх здібністю до ефективної праці, а також наяв-
ністю умов для її здійснення. Тому можливість зай-
матися ефективною працею, забезпечення зайнятості
та її регулювання можна розглядати як чинник забез-
печення стійкого економічного зростання держави.

У свою чергу, стійке економічне зростання роз-
ширює можливості зайнятості, приводить до скоро-
чення безробіття, збільшення продуктивності праці та
підвищення доходів працівників. У випадку, коли еко-
номічне зростання не супроводжується збільшенням
кількості робочих місць, підвищенням продуктивності
праці та доходів, користь отримують тільки ті, хто пра-
цює, а у цілому відбувається зростання безробіття та
збільшення розриву між зайнятими і безробітними
[1, с. 21]. Необхідність усунення подібних деформацій
обґрунтовує актуальність дослідження державного
регулювання зайнятості в контексті забезпечення
стійкого економічного зростання України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких започатковано розв'язання даної проблеми,
виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується стаття. Еконо-
мічна криза, яка спіткала Україну разом з іншими краї-
нами світу, негативно позначилася на стані національ-
ного ринку праці та сфері зайнятості – відбулося ско-
рочення робочих місць, ускладнилося або у немож-
ливилося працевлаштування, як наслідок зросло без-
робіття, боротьба з яким стане для нашої країни най-
більшою проблемою, на подолання якої знадобиться
не менше року. У такій ситуації забезпечення стійкого
економічного зростання країни має супроводжувати-
ся переглядом ролі держави у вирішенні проблем у
сфері праці та зайнятості й відповідним коригуванням
напрямків державного регулювання зайнятості. Саме
тому, багато вчених та науковців почали займатися
дослідженням даного питання. Це такі як: С. Бандур,
О. Бражко, В. Васильченко, А. Венгер, В. Герасим-
чук, В. Гнибіденко, В. Давиденко, Т. Заяць, С. Зінчен-
ко, Г. Зелінська, Є. Качан, О. Коваль, С. Пазюк,
А. Сіленко, І. Шевченко, П. Шевчук та ін. Але тема
зайнятості на сьогоднішній день також залишається
актуальною і має практичне значення для України.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Основне  завдання дослідження полягає у ви-
значенні пріоритетних напрямків державного регулю-
вання зайнятості в контексті забезпечення стійкого еко-
номічного зростання України.

Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обгрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів.

Зайнятість населення – це система суспільно-еко-
номічних відносин між економічно активним населен-
ням, суб'єктами господарювання та державою з при-
воду участі громадян у суспільно корисній діяльності,
що регулюють забезпечення економічно активного
населення робочими місцями шляхом різноманітних
форм його участі у суспільному виробництві, а також
впливають на відтворення, розподіл та перерозподіл
трудової активності населення і таким чином визнача-
ють якість життя населення. Ці ознаки свідчать про те,
що держава не тільки гарантує право на працю, але й
покладає на кожну людину відповідальність за своє
майбутнє у професійному відношенні [2, c. 7].

Теоретико-методологічні підходи до визначення
ролі держави у вирішенні проблем зайнятості різнять-
ся в контексті історичного розвитку суспільства та в
залежності від тієї або іншої спрямованості економіч-
ного аналізу.

До основних проблем, що потребують вирішен-
ня державою для забезпечення стабільного функціо-
нування національного ринку праці, станом на поча-
ток 2013 р. належать [3, c. 5]:

–   високий рівень тіньової зайнятості;
–   високий рівень економічно неактивного на-

селення працездатного віку;
–   низький рівень зайнятості у співвідношенні до

всього населення;
–   відставання якості робочої сили від потреб су-

часної економіки;
–   дисбаланс між попитом та пропозицією ро-

бочої сили практично за всіма групами професій;
–   суттєвий рівень безробіття серед молоді;
–   низький рівень підприємницької ініціативи гро-

мадян;
–   відсутність механізмів співпраці та взаємодії

між Державною службою зайнятості та приватними
агентствами зайнятості.

Все вищезазначене, свідчить про необхідність тер-
мінового вирішення даних проблем з боку держави.

Дуже важливим у діяльності органів державно-
го управління щодо реалізації державної політики зай-
нятості населення є дотримання принципу субсидар-
ності, сутність якого полягає у забезпеченні підпоряд-
кованості цілей,завдань, орієнтирів і важелів держав-
ного управління соціальної сфери, що здійснюється
на різних рівнях управління, їх інтегрованості на дер-
жавному, регіональному та локальному рівнях з ме-
тою формування структурно цілісної системи реалі-
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зації політики зайнятості населення. Зокрема, на дер-
жавному рівні мають розроблятися національні пріо-
ритети політики зайнятості, державні програми зайня-
тості, законодавча та нормативна база.

На регіональному рівні визначається стратегія
здійснення політики зайнятості з врахуванням специ-
фіки і особливостей регіонального розвитку, розмі-
щення і територіальної організації виробництва. На
галузевому і виробничому рівнях політика зайнятості
пов'язується з конкретними виробничо-економічни-
ми завданнями. Оскільки регіональна політика тісно
пов'язана з національним самовизначенням держа-
ви, загальноекономічною і соціальною політикою, то
в період трансформації взаємозв'язок загальнодер-
жавної і безпосередньо політики регіонів повинен бути
тісним і ефективним. Здійснення державної політики
зайнятості населення на регіональному рівні перед-
бачає здійснення ряду важливих заходів. По-перше,
слід узгоджувати державну політику зайнятостіі із
структурною перебудовою економіки регіону і сти-
мулювати різні форми підприємництва, в тому числі
шляхом зниження податкового тиску на вітчизняно-
го товаровиробника. По-друге, важливо активізува-
ти фінансову підтримку підприємств всіх форм влас-
ності, котрі створюють нові робочі місця та розвива-
ють місцеву інфраструктуру. По-третє, доцільно пе-
редбачити надання податкових пільг вітчизняним та
закордонним інвесторам за умови, що їх інвестиції
будуть спрямовуватися на розширення сфери про-
дуктивної праці і виробництво конкурентоспромож-
ної продукції. По-четверте, необхідно постійно впро-
ваджувати регіональні програми підтримки малого
бізнесу в депресивних районах області, які мають
забезпечити стимулювання створення нових робочих
місць і одночасне навчання підприємців. По-п'яте,
слід посилити контроль щодо реалізації заходів
активної політики зайнятості з метою зниження три-

валості безробіття і підвищення теориторіальної мо-
більності населення, здійснювати реальну підтримку
незайнятих громадян в організації самостійної зай-
нятості [2, c. 9].

Як показує аналіз економічної літератури, існу-
ють різні погляди на роль держави в регулюванні зай-
нятості, що багато в чому визначається різними підхо-
дами до розуміння причин безробіття, які формують-
ся у контексті конкретно історичних етапів розвитку
суспільства та економічних систем (табл. 1).

Проте жоден з описаних підходів не розкриває
повною мірою всю складність проблеми зайнятості та
безробіття. У той же час незаперечним є факт участі
держави в регулюванні зайнятості.

Головними функціями органів державного управ-
ління щодо здійснення політики зайнятості населення
є: визначення мети і завдань державного управління
зайнятістю населення; формування стратегії, поточних
і довгострокових програм зайнятості; координація інте-
ресів всіх суб'єктів державного управління процесом
зайнятості; стимулювання процесів соціально-еконо-
мічного розвитку для вирішення проблем зайнятості;
моніторинг і аналіз результатів політики зайнятості;
контроль виконання визначених завдань [4, c. 195].

Регулювання зайнятості постає складовою управ-
ління розвитком суспільства, забезпечення стійкого
економічного зростання країни, оскільки економіка
держави є цілісною системою і функціонує як єдиний
організм. У зв'язку з цим пріоритетними напрямками
державного регулювання зайнятості населення мають
стати:

–   працевлаштування незайнятого населення і
допомога в профорієнтації, підготовці та перепідготовці
кадрів;

–   сприяння створенню і розвитку гнучкого рин-
ку праці та нестандартним формам зайнятості;

–   правове забезпечення трудових відносин;
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Таблиця 1
Порівняльна характеристика теоретичних підходів до вирішення проблеми зайнятості

Чинники безробіття Теоретичні підходи до 
вирішення проблеми 

зайнятості 
Роль держави особистісні 

(індивід) 

суспільні 

(суспільство) 

Класична теорія 
зайнятості 

Невтручання Добровільне   

Неокласичній Невтручання Добровільне   

Марксистський Повний контроль   Неминуче 

Кейнсіанський Активне втручання   Вимушене 

Монетаристський Втручання за 
допомогою 

кредитно-грошової 
політики 

Природне   
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–   соціальний захист населення, яке має статус
безробітних (матеріальна допомога, виплата допомо-
ги у зв'язку з безробіттям, страхування від безробіття);

–   сучасний підхід до зайнятості у державній
політиці. Глибокий аналіз стану зайнятості, який має
розглядатися не як чисто соціальний феномен, що
зумовлює інтерес тільки з позиції масштабів безро-
біття, його професійних аспектів, а бути значно глиб-
шим, адже структурна криза економіки є й кризою
структури зайнятості, що склалася в народному гос-
подарстві країни;

–   проведення економічної політики в інтересах
зайнятості. Сутність даного напрямку полягає у ство-
ренні економічних передумов зайнятості за рахунок
розробки і реалізації економічної політики, спрямова-
ної на розвиток нових та збереження ефективних ро-
бочих місць. У зв'язку з цим необхідним є поєднання
інвестиційної, кредитно-грошової, податкової, бюджет-
ної політики держави з політикою зайнятості;

–   регулювання безробіття. Даний напрямок
передбачає здійснення комплексу заходів активного
(професійна підготовка; організація громадських робіт;
фінансова допомога безробітним, бажаючим відкрити
власну справу) та пасивного (допомога по безробіт-
ним; програми дострокового виходу на пенсію) спря-
мування, які мають на меті збереження у безробітних і
незайнятих громадян мотивації до праці та сприяють
працевлаштуванню. При їх одночасному застосуванні
перевагу слід надавати заходам активного спрямуван-
ня, при цьому фінансова підтримка безробітних має
бути помірною та стимулювати їх до вирішення про-
блеми працевлаштування.

До основних напрямків економічної політики в
інтересах зайнятості в контексті забезпечення стійкого
економічного зростання України слід віднести наступні
[5, c. 94]:

1. Підвищення інвестиційної активності у всіх
секторах економіки. Державна інвестиційна політика
відіграє вирішальну роль у структурній перебудові
економіки та реалізації соціальних програм, виступа-
ючи одним з головних засобів регулювання зайнятості,
сприяючи модернізації виробничої бази з подальшим
підвищенням якості робочих місць. Однак, як пока-
зує стан ринку праці в Україні, створення робочих
місць залежить не тільки від наявності інвестицій, а
ще й від їх розміру. Нині в Україні розмір інвестицій є
недостатнім для того, щоб поліпшити ситуацію на рин-
ку праці, та має тенденцію до скорочення. Поліпшен-
ня співвідношення розміру інвестицій та зайнятості
вважається можливим за умови реформування дер-
жавної інвестиційної політики у напрямку впроваджен-
ня в інвестиційну сферу державних цільових програм,
спрямованих на покращення інвестиційного клімату,
а також проведення банківського кредитування галу-
зей, що визначені як пріоритетні.

2.  Стримування відтоку капіталів за кордон, який
спричиняє  вилучення інвестиційних ресурсів з вітчиз-
няного виробництва і скорочення робочих місць та

стимулювання їх припливу. Для цього необхідно за-
провадити сповіщальний характер вивезення капіта-
лу; здійснювати контроль не лише за вивезенням, а
й за легальністю походження самого капіталу. Крім
того, слід підвищити ефективність системи валютно-
го контролю в Україні завдяки використанню дого-
ворів страхування ризику неповернення переведеної
за імпортними контрактами іноземної валюти; роз-
робки процедури повернення незаконно вивезених
коштів тощо. Стимулювати повернення капіталів в
Україну доцільно шляхом проведення економічної
амністії на тлі посилення економічної та політичної
стабілізації.

3.  Формування інституту банкрутства, що спри-
яв би підвищенню мотивації до більш ефективних форм
господарювання. Для цього необхідно розробити і
прийняти національну концепцію механізму банкрут-
ства і створити відповідну економіко-правову базу та
організаційну структуру; удосконалити методику про-
ведення антикризової діагностики стану суб'єктів гос-
подарювання шляхом оцінки потенціалу запобігання
банкрутству; удосконалити прогнозування та виявлен-
ня фактів неправомірного використання інституту
банкрутства.

4.  Реструктуризація та рекапіталізація банківсь-
кої системи з метою підвищення її надійності та дієздат-
ності відповідно до потреб реального сектору в роз-
рахунках і кредитуванні.

5.  Проведення пільгової кредитної та податкової
політики щодо підприємств, які збільшують кількість
робочих місць і надають їх соціально незахищеним
групам незайнятого населення (жінкам, молоді, інва-
лідам); надання дотацій підприємствам, що зобов'я-
зуються підтримувати певний рівень зайнятості.

Регулювання безробіття в сучасних умовах для
забезпечення стійкого економічного зростання Украї-
ни доцільно у таких напрямках [4, c. 196]:

1. Нормативно-правові засоби мотивації незай-
нятого населення до працевлаштування. Подовження
терміну дії Закону України „Про внесення змін до де-
яких законів України щодо зменшення впливу світо-
вої фінансової кризи на сферу зайнятості населення”
від 25.12.2008 р. № 799-VI, який набув чинності з
13.01.2009 р., в частині визначених шляхів мотивації
незайнятого населення до пошуку підходящої роботи
при скороченні попиту на робочу силу. Це стосується
дотримання певних обмежень та санкцій до тих гро-
мадян, які не виявляли активної позиції на ринку праці
і відмовлялися від пропонованого працевлаштуван-
ня, професійного перенавчання чи громадської роботи.

2.  Забезпечення сприятливих умов для розвит-
ку сфери малого бізнесу, самозайнятості та підприєм-
ницької діяльності безробітних шляхом спрощення
процедур створення підприємств, ліквідації бюрокра-
тичних перешкод. Доцільно також на регіональному
рівні створити банки даних виробничих потужностей,
що не використовуються, об'єктів незавершеного бу-
дівництва, на базі яких можна організовувати малі
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підприємства. При прийнятті рішення про надання
фінансової допомоги безробітним, бажаючим відкри-
ти власну справу, пріоритет слід надавати тим, хто
збирається створювати нові підприємства у виробничій
сфері, зокрема у виробництві будівельних матеріалів,
для перероблення м'яса, овочів, фруктів, заготівлі
продукції, а також у виробничій інфраструктурі.

3.  Запровадження ідей маркетингового підходу
до регулювання ринку праці та безробіття, який поля-
гає у реалізації маркетингу праці через послуги посе-
редників (державних і приватних), що базуються на
інформації про ринок, впливі як на пропозицію, так і
на попит. Для цього слід розвивати інформаційну си-
стему ринку праці, яка об'єднала б навчальні заклади,
кадрові служби підприємств, кадрові агенції, центри
зайнятості регіону; розробити та впровадити правове і
методичне забезпечення вивчення сегментів робото-
давців з урахуванням психологічних, економічних,
соціальних факторів; стимулювати попит на робочу
силу шляхом підвищення якості надання послуг ро-
ботодавцям з підбору і навчання працівників [6, c. 24].

Висновки з дослідження і перспективи по-
дальших розвідок у цьому напрямку. Державне ре-
гулювання зайнятості населення постає одним з най-
важливіших чинників забезпечення стійкого економі-
чного зростання України, адже українське законодав-
ство у сфері зайнятості населення формувалось в
основному на першому етапі ринкових реформ, тому
дієвість окремих його норм і положень є застарілою і
не відповідає стратегічним напрямам політики зайня-
тості на сучасному етапі. Тому дляпідвищення ефек-
тивності державного управління процесом зайнятості
населення важливо, щоб правові норми щодо регла-
ментації дій держави на ринку праці поєднували інвес-
тиційну, кредитно-грошову,зовнішньоекономічну, по-
даткову і бюджетну політику з політикою зайнятості і
визначали відповідальність за недостатню ефективність
прийнятих заходів при зростанні безробіття. Потребує
посилення і розробка правових норм, які б сприяли
безробітним у виборі їм роботи й підвищення їх кон-
курентоспроможності. Але перш, ніж вносити ті чи
інші корективи в нормативно-правову базу, слід спо-
чатку ретельно проаналізувати передбачуваний пози-
тивний ефект внесених змін у порівнянні із можливи-
ми збитками від його реалізації. Для ефективного за-
безпечення зайнятості населення слід також провести
гармонізацію законодавства про зайнятість населення
з міжнародними нормами вирішення проблем безро-
біття.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
РЕМОНТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АВИАКОМПОНЕНТОВ
Инновационное развитие предприятий-произво-

дителей авиакомпонентов требует неуклонного совер-
шенствования ремонтного обслуживания производ-
ства. Это является важнейшей задачей инженерной
компоненты производственной инфраструктуры
предприятий, сущность и содержание которой нами
были изложены при описании принципов и условий
формирования организационно-экономического
управления ею [1]. Ремонтное обслуживание призва-
но обеспечивать работоспособность не только тех-
нологического оборудования, но и дорогостоящей
технологической оснастки. Известно, что в ряде слу-
чаев стоимость штампов для холодной штамповки
достигает стоимости легкового автомобиля и учиты-
вается в составе основных фондов. В необходимых
случаях ремонтное обслуживание должно осущест-
влять модернизацию эксплуатируемого оборудова-
ния ремонт и восстановление сложной и дорого-
стоящей технологической оснастки на протяжении
экономически целесообразного срока их службы с
минимальными затратами всех видов средств на экс-
плуатацию и ремонт. Последнее следует учитывать в
связи с тем, что длительные сроки эксплуатации обо-
рудования и технологического оснащения обуслав-
ливают увеличение объема ремонтных работ и работ
по межремонтному обслуживанию станочного парка,
и по заточке используемых штампов. А все это
вместе взятое влечет за собой возрастание затрат на
их обслуживание.

К увеличению объема и сложности ремонтных
работ, их стоимости ведет повышение степени авто-
матизации оборудования, его скорости, мощности и
технологической точности. Последнее оказывает не-
посредственное воздействие на долговечность оснаст-
ки. Поэтому всегда надо иметь ввиду, что любой ре-
монт выдвигает проблему, связанную со сроками и
качеством выполнения при минимальных расходах
всех видов ресурсов. А это зависит от многих факто-
ров, важнейшим из которых являются организация
ремонтной и инструментальной служб предприятия,
управление изготовлением, технологической оснаст-
кой и запасных частей для эксплуатируемых обору-
дования и единиц технологического оснащения, управ-
ления складами запасных частей и инструмента, на-

личием калифицированного персонала, системы под-
готовки и мотивации, ремонтопригодности оборудо-
вания, технологической оснастки и т. д.

Недостаточно продуманные действия в органи-
зации деятельности инженерной компоненты произ-
водственной инфраструктуры предприятий вызы-
вают довольно существенные потери при изготов-
лении авиакомпонентов. Например, выполненный
нами анализ деятельности таких предприятий, как
ООО „СЭПО-ЗЭМ”, ЗАО „Сигнал”, ОАО „Старт” по-
казал, что здесь имеются значительные потери рабо-
чего времени в основном производстве, связанные
с недостатками в организации его обслуживания.
Так, потери, связанные с простоями оборудования
по причине его некачественного ремонта на этих
предприятиях достигают порядка 16,5 – 17% всех
потерь рабочего времени. По причине же отсутствия
технологической оснастки и недостаточной техноло-
гической точности оборудования, ее некачественно-
го ремонта потери составили 14,6 – 15% совокуп-
ных потерь рабочего времени на анализируемых
предприятиях. Следовательно, качественное и быст-
рое выполнение ремонтов технологического обору-
дования и его межремонтного обслуживания, ремон-
та и текущего осмотра технологической оснастки
является предпосылкой эффективного использования
имеющихся производственных мощностей, высокой
работоспособности оборудования и оснащения, эф-
фективного их использования и обеспечение тем са-
мым конкурентных преимуществ. Значит, совершен-
ствование деятельности подразделений инженерной
инфраструктуры, занимающихся ремонтом техноло-
гического оборудования, ремонтом и поддержанием
пригодности технологической оснастки является важ-
нейшим фактором обеспечения роста конкуренто-
способности предприятий-производителей авиаком-
понентов.

Сейчас, в условиях глубокой изношенности тех-
нологического оборудования на действующих пред-
приятиях, авиапромышленных комплекса (например,
в ООО „СЭПО-ЗЭМ” на 01.01.2012 г он составил
79,9%) и ужесточения требований к повышению эф-
фективности эксплуатации сложной технологической
оснастки возрастают требования к результативности
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обслуживания: как организовать его наиболее каче-
ственно и с минимальными издержками, как сделать
оборудование и технологическое оснащение наиболее
ремонтопригодным, обеспечить технологическую точ-
ность, за счет чего можно повысить их эксплуатаци-
онную надежность и долговечность и др.

Поэтому предприятия-производители авиакомпо-
нентов вынуждены заниматься данной проблемой си-
стематически, добиваться уровня организации ремонт-
ных работ современным требованиям их конкуренто-
устойчивого развития в условиях нестабильного раз-
вития экономики.

Причем, сейчас больше внимания следует уде-
лять развитию ремонтной модернизации технологичес-
кого оборудования и переделка вышедшей из строя
технологической оснастки под другие размеры. Это
связано с недостатком денежных средств, и особен-
но валютных, на приобретение зарубежного оборудо-
вания. Отечественная же станкоинструментальная про-
мышленность не в состоянии обеспечить потребности
предприятий-производителей авиакомпонентов в вы-
сокопроизводительном оборудовании нового поколе-
ния. Переделка дорогостоящей технологической ос-
настки под другие размеры обусловливается высо-
кой стоимостью дефицитных инструментальных ста-
лей и сплавов, и соответственно, недостатком средств
на их приобретение.

В таких условиях функционирования предприя-
тий необходимость совершенствования организации
ремонтного обслуживания производства неуклонно
возрастает, экономические методы управления требу-
ют тщательного обоснования использования в произ-
водстве конкретных средств труда и оснащения и
определения границ эффективности их ремонта, мо-
дернизации, межремонтного обслуживания. И здесь
необходимо учитывать все факторы, способствующие
увеличению объемов ремонтных работ, которые мож-
но классифицировать по таким основным группам:
технические, производственные, технологические,
экономические.

В то же время следует учитывать, что в противо-
вес им действуют факторы, ведущие к снижению объе-
мов ремонтных работ непосредственно для предприя-
тия и повышению их экономической эффективности.
И среди них особое место в условиях действующего
предприятия отводится ремонтно-организационной
группе факторов. Применительно к ремонту оборудо-
вания эта группа включает такие факторы, как специ-
ализация и централизация ремонта, специализация и
централизация изготовления запасных частей, внутри-
фирменная специализация ремонтных работ; приме-
нение системы организации высококачественного ре-
монта; подготовка, переподготовка к аттестации пер-

сонала и развитие системы его мотивации; неукосни-
тельное выполнение рекомендации системы планово-
предупредительного ремонта и ее развитие; совершен-
ствование информационного обеспечения и компью-
теризации работ, позволяющие планировать и контро-
лировать вывод в ремонт, межремонтное обслужива-
ние оборудования, выверку на технологическую точ-
ность, их осуществление и управление затратами;
использование системы „секонд хенд” в ремонте обо-
рудования и аутсортинга.

По нашему мнению, в настоящее время в дея-
тельности предприятий-производителей авиакомпонен-
тов отчетливо проявляется тенденция действия факто-
ров, ведущих к увеличению объемов ремонтных ра-
бот. И они действуют сильнее факторов, ведущих к
снижению этих объемов, что нацеливает  на повыше-
ние эффективности ремонтного обслуживания.

Поэтому, что касается ремонтного обслужива-
ния технологического оборудования, то здесь важно
определять границы экономической эффективности
ремонта и на этой основе оптимальные сроки службы
станков и машин, и путей наиболее рациональной орга-
низации всех видов ремонтных работ. Это важно по-
тому, что по мере старения оборудования в процессе
его работы износ его ускоряется. И длительность ре-
монтного цикла между двумя капитальными ремон-
тами постоянно уменьшается, между тем как трудо-
емкость обслуживания и ремонта увеличивается. В
связи с этим возникает вопрос, сколько капитальных
ремонтов экономически целесообразно делать тем или
иным единицам технологического оборудования. А в
ряде случаев для практических работников может
встать вопрос – а целесообразно ли делать каждый
последующий капитальный ремонт. И ответ на постав-
ленный вопрос может быть получен в каждом конк-
ретном случае только после соответствующих расче-
тов степени физического и морального износа конк-
ретной единицы оборудования и экономической эф-
фективности ремонта с учетом условий ее дальней-
шего использования.

Надо помнить, что если после ремонта эксплуа-
тируют отремонтированную единицу оборудования, а
не новую, то отождествлять их никак нельзя. И это
тем более важно в тех случаях, когда в процессе ре-
монта используются восстановленные детали и узлы,
а не новые запасные части.

Следует отметить, что организационно-экономи-
ческие вопросы отождествления ремонтного обслу-
живания технологического оборудования отработаны
в большей части, чем инструментального обслужи-
вания. Между тем, наблюдающееся ужесточение ре-
жимов эксплуатации технологической оснастки не-
редко сопровождается снижением ее работоспособ-
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ности, стойкости и преждевременным выходом из
строя и соответствующими потерями в основном про-
изводстве.

Увеличение количественного состава эксплуати-
руемой оснастки, повышение ее технического уровня
и сложности, требований к надежности в работе обус-
ловливают совершенствование организации ремонта
при минимальных затратах всех видов средств. При
этом пристальное внимание обращается на экономи-
чески целесообразные границы распространения ре-
монта. Это означает, что ремонту подлежит только та
частично физически изношенная или имеющая неис-
правности технологическая оснастка, затраты на ре-
монт которой меньше, или по крайней мере, будут рав-
ны ее остаточной стоимости.

Наши исследования показали, что наибольшей
эффективностью обладает принятый по опыту ремонта
технологического оборудования планово-предупре-
дительный ремонт оснастки. При таком подходе к орга-
низации ремонта технологической оснастки создают-
ся запасы заменяемых узлов, деталей и т. д. Однако,
данный метод находит распространение, в основном,
при осуществлении ремонтов крупной оснастки, ска-
жем, штампов, имеющих длительный срок эксплуа-
тации и числящихся в составе основных фондов пред-
приятий. На мелкую же технологическую оснастку,
имеющую менее длительные сроки службы и числя-
щихся в составе оборотных средств данный метод не
распространяется.

В настоящее время на действующих предприя-
тиях авиапромышленного комплекса применяется
две системы организации ремонта технологической
оснастки: децентрализованная, при которой ремонт осу-
ществляется в инструментальных цехах, производя-
щих эту оснастку; централизованная, при которой ре-
монты осуществляются в большинстве крупных под-
разделений основного производства, имеющих соб-
ственную ремонтную базу.

Развитие системы организации ремонта техноло-
гической оснастки требует проведения анализа ее ра-
ботоспособности  и вывода в ремонт. Для этого необ-
ходимо фиксировать ремонты и сроки их исполнения
в паспортах оснастки. Это в определенной степени
позволяет, на основе систематически осуществляе-
мого анализа, разрабатывать действенные меры по
устранению причин преждевременного выхода техно-
логической оснастки  из строя и увеличения ее долго-
вечности.

Подход к решению данной проблемы может ба-
зироваться, например, с помощью введения специ-
альной картотеки – документа в электронном виде,
способствующего внедрению гарантийного ремонта.

Важным элементом рациональной организации

систем ремонта технологической оснастки является
восстановление изношенных деталей и узлов. Так,
наиболее характерными разновидностями восстанов-
ления изношенных деталей в инструментальных це-
хах предприятий является переделка оснастки. Напри-
мер, может осуществляться переделка вытяжных
штампов на другой размер и использование плит и
других деталей и узлов в качестве полуфабрикатов
при изготовлении новой оснастки. Это позволяет удов-
летворить около 20% потребности в технологической
оснастке при значительном сокращении затрат на ее
изготовление. Обеспечивается экономия инструмен-
тальных сталей, снижается трудоемкость и себестои-
мость изготовления штампов, сокращаются сроки
подготовки производства.

Важнейшим условием повышения стойкости и
работоспособности, например, штампов для холодной
штамповки является ее своевременная и качествен-
ная заточка. Это обусловливается тем, что износ ре-
жущих кромок вырубных штампов в процессе их
эксплуатации сопровождается увеличением высоты
заусенцев пропорционально величине данного изно-
са. Критерием же износа вытяжных и гибочных штам-
пов является выход полученных деталей за пределы
поля допуска. Эти величины должны контролироваться
и в случаях достижения максимально допустимых
значений, технологическая оснастка должна отправ-
ляться в заточку.

Ремонтные работы выполняются на основе по-
ложений, представленных в стандартах предприятий
по эксплуатации технологической оснастки. При вы-
воде оснастки в ремонт, после окончания работы на
ней предъявляется последняя деталь, выполненная на
данной оснастке и сопроводительный лист, где ука-
зывается причина возврата. На основе составленной
дефектной ведомости определяется объем потребно-
го ремонта.

Данные о проведении ремонта оснастки и фами-
лия исполнителя его производившего заносится в его
паспорт. Это позволяет в случае невыполнения норм
изготовления деталей на данной технологической ос-
настке после ремонта  принимать меры к более каче-
ственному ремонту без мотивации труда исполните-
лей за выполнение повторного ремонта.

Применение планово-предупредительной систе-
мы ремонта и заточки технологической оснастки с
рабочими частями, армированными твердым сплавом,
позволяет достичь большого успеха. Сокращаются до
минимума затраты рабочего времени на заточку ос-
настки при улучшении ее качества. А это обусловли-
вает ликвидацию или сокращение до минимума по-
терь в основном производстве по причине отсутствия
технологической оснастки. Такая оснастка имеет стой-
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кость, превышающую стойкость штампов с рабочи-
ми частями из инструментальных сталей в 15 – 20 раз.
И вывод ее в заточку должен вестись принудительно
при изготовлении заранее определенного количества
деталей. Это гарантирует ее сбережение и готовность
к работе. Поэтому можно с уверенностью утверждать,
что распространению планово-предупредительной
системы ремонта и заточки оснастки позволит улуч-
шить качество выполнения этих работ и достичь су-
щественного повышения эффективности основного
производства на предприятиях-производителях авиа-
компонентов. Стало быть, совершенствование систе-
мы организации ремонтного обслуживания дает воз-
можность обеспечить высокую работоспособность
оборудования и стойкость технологической оснастки
в условиях интенсивных режимов эксплуатации, что
способствует ликвидации потерь в основном произ-
водстве из-за простоев оборудования и отсутствия
оснащения и возрастания его конкурентоустойчивого
развития. Но следует помнить, что ремонтное обслу-
живание оборудования и технологической оснастки,
направленное на сохранение или улучшение соответ-
ствующих эксплуатационных характеристик должно
осуществляться на протяжении допустимого срока их
функционирования наиболее экономичными методами.
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Постановка проблеми. У сучасній економічній,
особливо навчальній літературі, з'являються поняття з
нечітко вираженим і дуже суперечливим змістом, при
чому різні економісти одні і ті ж поняття трактують по-
різному. Це ускладнює викладання економічної теорії,
робить її менш переконливою, тому виникає потреба
уточнювати зміст багатьох понять і здійснювати кри-
тику деяких поглядів і теорій сучасних економістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пе-
реважна більшість сучасних публікацій стосується кон-
кретних досліджень економічних процесів, особливо
аналіз розвитку окремих галузей  економіки, або еко-
номіки певного регіону. Аналіз розвитку економічної
науки в цілому і критика окремих, особливо західних
авторів здійснювалась такими економістами як Ліб-
ман А., Худокормов А., Соколов Б. І., Нусрату-
лін В. К., Золотов А. Ф., Омельченко О. Ю.

Метою статті є показати суперечливість та не-
спроможність поглядів деяких сучасних економістів,
та припинення їх поширення особливо в навчальній
економічній літературі.

Виклад основного матеріалу. Після розпаду
Радянського Союзу економічна наука в Україні все
більше вульгаризується і деградує. Це знаходить вияв
у значному поширенні вульгарних теорій ще минуло-
го та позаминулого століть, переконливу критику яких
здійснили ще К. Маркс і Ф. Енгельс. Це також знахо-
дить вияв у появі нових економічних категорій з не-
чітко вираженим і суперечливим змістом, замість тих
економічних категорій, до яких уже звикла українсь-
ка наукова громадськість. Ми впевнені, що автори,
які вперше ввели в науковий обіг ці нові категорії, не
зможуть чітко і переконливо пояснити, чим ці нові ка-
тегорії кращі за ті, які вже існують. Так, наприклад, у
другому стереотипному виданні навчального посібни-
ка з макроекономіки (Київ, „Либідь”, 2002) автор Сте-
пан Панчишин пише: „…хоч би як тлумачити причи-
ни, що визначають характер економічної системи, оче-
видно те, що вона ґрунтується на одній із двох форм
виробництва: натуральній або товарній. Тому природ-
но розрізняти натуральні й товарні економічні систе-
ми” [1, с.15].

С. Панчишин уважає, що „Залежно від рівня осо-

бистої свободи трудівника існували різні системи на-
туральної економіки: рабовласницька, кріпосницька,
патріархальна селянська сім'я тощо” [1, c. 15].

Судячи з наведених цитат можна заключити, що
рабовласницька і феодальна системи – це економічні
системи натуральної економічної системи, тобто, – це
системи в системі; що не виробництво патріархальної
селянської сім'ї, а сама сім'я є економічною систе-
мою знову ж таки натуральної економічної системи.
Чи не занадто все засистематизоване?

Патріархальна селянська сім'я – це сім'я, яка нічо-
го не купує і не продає, все необхідне виробляє для
себе сама. Де автор знайде, наприклад, в Україні таку
сім'ю, яка б і житло, і меблі, і одяг, і взуття, і посуд, і
інструменти виробляла для себе сама. Таких сімей
в Україні нема. Отже, це чергова робінзонада, або
просто вигадка. Називати сім'ю економічною систе-
мою – це вже занадто.

С. Панчишин розрізняє рабовласницьку, фео-
дальну і сімейну системи за рівнем особистої свобо-
ди трудівника. Недостатньо характеризувати різницю
між рабом, кріпаком і членом патріархальної селянсь-
кої сім'ї рівнем особистої свободи кожного з них, адже
рівень особистої свободи визначається перш за все
рівнем економічної свободи. Наприклад, селяни в пе-
ріод феодалізму були юридично прикріплені до землі,
яку феодали надавали їм для ведення власного гос-
подарства. Селяни не мали права ні відмовлятись від
цієї землі, ні залишати її без дозволу феодала, тому і
називались кріпаками. Прикріплення селян до землі
відбувалось з метою полегшення процесу стягування
ренти. Таким чином, особиста залежність селян від
феодалів була обумовлена їхньою економічною залеж-
ністю.

Те ж саме було і з рабами. Рабів позбавляли осо-
бистої свободи або обмежували їхню свободу для
того, щоб можна було їх експлуатувати. Тому розріз-
няти рабів і кріпаків треба не стільки за рівнем особис-
тої свободи кожного з них, оскільки це навіть не еко-
номічне поняття, скільки  за характером виробничих
відносин між рабом і рабовласником, між кріпаком і
феодалом, перш за все за характером відносин влас-
ності, за способом експлуатації.
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Крім того, С. Панчишин допускає певну не-
точність, відносячи рабовласницьку і кріпосницьку
економіку до натуральної економічної системи. Адже
з історії відомо, що раби Стародавньої Греції та старо-
давнього Риму вирощували різні сільськогосподарські
культури, плоди яких рабовласники продавали в містах.
Кріпаки теж вирощували на панських ланах зерно,
яке часто йшло на продаж. Отже, і рабовласницький,
і феодальний способи виробництва поєднували в собі
і натуральне, і товарне виробництво, тобто поєднува-
ли елементи різних економічних систем.

В навчальному посібнику з макроекономіки
С. Панчишин пише: „на основі товарної форми вироб-
ництва можуть складатися ринкові та командні еко-
номічні системи” [1, с. 16].

Виходячи з цієї цитати можна зробити висновки,
що на думку С. Панчишина, існує багато і ринкових, і
командних економічних систем, тобто скільки існує
країн, стільки ж існує і економічних систем.

На наш погляд, С. Панчишин плутає поняття „на-
ціональна економіка” і „економічна система”. Націо-
нальних економік дійсно існує багато, скільки існує
країн, стільки існує і національних економік. Що сто-
сується ринкової економіки, то до цього часу під рин-
ковою економікою, або ринковою економічною сис-
темою економісти розуміли капіталістичну економіку,
або економіку капіталістичних країн як один тип еко-
номічної системи. Тобто слід говорити не про багато
ринкових економік, а про одну ринкову економіку, як
тип економічної системи. Те ж саме стосується і ко-
мандної економіки. Слід говорити не про багато
командних економік, а про одну командну економіку
як тип економічної системи. Саме так це розуміють
автори навчального посібника „Макроекономіка”
Круш П. В. і Тульчинська С. О., які пишуть: „Якщо
розглядати поступ економічних систем в історичному
аспекті, то можна чітко виділити три основні типи еко-
номічних систем: ринкову, командно-адміністративну
та змішану економіку” [2, с. 16]. Але у цих авторів
виникають інші суперечності. Якщо розглядати поступ
економічних систем у історичному аспекті, то першою
історичною економічною системою, на їхню думку,
була ринкова економічна система, потім з'явились ко-
мандно-адміністративна та змішана економічні систе-
ми. Але ринкова економіка, як відомо, з'явилась лише
при капіталізмі, тобто більше трьох століть тому на-
зад. А чи існувала яка-небудь економічна система до
капіталізму? С. Панчишин називає рабовласницьку та
феодальну економічні системи, тоді як П. В. Круш і
С. О. Тульчинська не називають таких економічних
систем. Ігнорувати той факт, що в історії рабовлас-
ницька і феодальна економіка існували, не можна. Може,
ці автори вважають, що у цих економік не вистачає

якихось елементів, щоб називати їх економічними си-
стемами? На наш погляд, скоріш за все, ці автори не
визнають марксистських понять „спосіб виробництва”
та „суспільно-економічна формація”, тому і не нази-
вають ні рабовласницький, ні феодальний, ні навіть
капіталістичний способи виробництва, обмежуючись
більш поверхневими характеристиками, такими як
„ринкова”, „командно-адміністративна” економічна си-
стеми, або ж бояться вживати марксистські понят-
тя, щоб ніхто не запідозрив, або не звинуватив їх у
прихильності до марксизму.

По-друге, і ці автори, і С. Панчишин ототожню-
ють поняття „економіка” і „економічна система”. Якщо
це дійсно тотожні поняття, то виникає питання – на-
віщо поряд зі звичним і чітким поняттям „економіка”
вводити в науковий обіг аморфне, нечітке поняття „еко-
номічна система”? А Степан Панчишин крім того
замість звичних і чітких понять „натуральне” та „то-
варне” виробництва вводить поняття „фізична” й „мо-
нетарна” економіки [1, c. 15]. Ці поняття не тільки нечіткі
але й не зовсім зрозумілі. Скоріш за все, під фізичною
економікою слід розуміти натуральне, тобто нетовар-
не виробництво, бо існують поняття: „фізичний обсяг
виробництва”, „фізична або вартісна форма продук-
ту”. Але фізичний обсяг і фізична форма продукту –
це одне, а фізична економіка – це зовсім інша річ.
Вживання такого поняття не тільки не поглиблює, а,
навпаки, заплутує наше розуміння економіки. Те ж
саме стосується і поняття „монетарна економіка”. Мо-
нетарна – означає грошова. Але такої економіки немає.
Гроші не існують окремо, незалежно від виробниц-
тва. Гроші існують в умовах товарного виробництва.
В такому випадку правильніше говорити про товарно-
грошові відносини, а не про монетарну економіку.

Економіка будь-якої країни як тепер, так і в ми-
нулому поєднувала і поєднує різні виробничі відноси-
ни і кожна має свої особливості. Візьмемо для при-
кладу таке поняття як „бурлаки”. Це були одночасно і
селяни-кріпаки, і наймані робітники. До якої ж еконо-
мічної системи треба відносити таку економіку, в якій
існували бурлаки? В ній мали місце і капіталістичні, і
феодальні відносини.

Сучасні буржуазні економісти кидаються в край-
нощі, то через несуттєву рису в економіці різних країн
поєднують їх в окрему економічну систему, наприк-
лад, товарну економічну систему,  або командно-адмі-
ністративну економічну систему, то намагаються в одну
систему втиснути різні економіки, які суттєво відрізня-
ються одна від одної, наприклад, рабовласницьку і
феодальну економіки.

В марксистській політекономії існували чіткі по-
няття: економіка, спосіб виробництва, економічний
уклад, суспільно-економічна формація. Кожен спосіб
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виробництва відрізняється від інших способом по-
єднання робочої сили із засобами виробництва і відпо-
відно історичною формою власності, тобто найсуттє-
вішими рисами. В економіці окремих країн поєднува-
лись і поєднуються різні типи виробничих відносин і
різні форми господарювання, які називаються еконо-
мічними укладами. Так, у Радянському Союзі на по-
чатку 20-го століття існували такі економічні уклади:
соціалістичний, дрібнотоварний, приватнокапіталістич-
ний, державно-капіталістичний і патріархальний [3,
c. 21]. В економіці деяких інших країн, які переходи-
ли до соціалізму від докапіталістичних форм госпо-
дарства, минаючи капіталізм, на початку перехідного
періоду значну питому вагу мали феодальні і напів-
феодальні відносини, а інколи й залишки первіснооб-
щинного патріархального господарства [3, c. 21].

Країни, в яких не склався ніякий спосіб вироб-
ництва, називаються країнами, що розвиваються, а
економіка таких країн є багатоукладною. Якщо в еко-
номіці такої країни починає розвиватись і набирати все
більшої питомої ваги і значення певний уклад, таку
країну називають країною з перехідною економікою,
або країною, яка знаходиться в перехідному періоді.
Якщо в економіці такої країни певний уклад, наприк-
лад, капіталістичний, став панівним, це означає, що
цей уклад перетворився на спосіб виробництва. Спосіб
виробництва – це панівний уклад. Отже, якщо в країні
існує декілька економічних укладів, але панівним є
певний уклад, це означає, що в даній країні склався
відповідний спосіб виробництва. Якщо панівним
укладом став капіталістичний уклад, ця країна пере-
ходить із розряду країн, що розвиваються, у розряд
капіталістичних країн. Якщо в країні панівним став
соціалістичний уклад, ця країна переходить із розряду
країн, що розвиваються, в розряд розвинених країн,
саме в розряд соціалістичних країн. Нема таких країн,
які не розвиваються. Але різниця між країнами, що
розвиваються і розвиненими країнами полягає не в
рівні розвитку продуктивних сил, а в рівні розвитку
виробничих відносин. Критерієм тут є такий факт:
склався в тій чи іншій країні певний спосіб виробниц-
тва, чи ні. Якщо панівною формою виробничих відно-
син в певній країні є феодальні відносини, таку країну
називають феодальною, якщо панівною формою відно-
син є капіталістичні відносини, таку країну називають
капіталістичною. Якщо ж панівною формою є соціа-
лістичні відносини, таку країну називають соціалістич-
ною. Але треба мати на увазі, що назва способу ви-
робництва в тій чи іншій країні не завжди відповідає
дійсності. Так, в Радянському Союзі дійсно соціалі-
стичними підприємствами були лише колгоспи, бо вони
базувались на колективній власності, тобто відповіда-
ли сутності соціалізму. Підприємства, які базувались

на державній власності, не відповідали сутності соці-
алізму, бо вони базувались на найманій праці, що су-
перечить поняттю соціалізму. Наймана праця харак-
терна лише для капіталізму. Оскільки колгоспна
власність (не враховуючи власність на землю) скла-
дала лише 10% від всієї власності на засоби вироб-
ництва, то й уся економіка Радянського Союзу лише
на 10% була соціалістичною, а на 90% була держав-
но-капіталістичною. Але оскільки державна власність
СРСР розглядалась як суспільна, як загальнонарод-
на, то її уважали соціалістичною, тому і СРСР розгля-
дали як країну соціалістичну, хоч насправді це не відпо-
відало сутності соціалізму.

Незважаючи на те, що в Радянському Союзі,
особливо за часів Сталіна населення (в найбільшій мірі
селяни) були повністю залежними від держави і абсо-
лютно безправними перед державними органами, пе-
ред державними чиновниками, що було дуже схоже
на азіатський спосіб виробництва, ми не можемо роз-
глядати спосіб виробництва у Радянському Союзі як
азіатський, оскільки при азіатському способі вироб-
ництва держава примушувала общинників виконува-
ти певний обсяг суспільних (державних) робіт без-
коштовно, тоді як в Радянському Союзі на державних
підприємствах працювали наймані робітники, які одер-
жували заробітну плату. Отже, в Радянському Союзі
існував навіть при Сталіні не азіатський спосіб вироб-
ництва, а панівним був не соціалістичний, а держав-
но-капіталістичний уклад. Це був капіталістичний
спосіб виробництва, але з тією особливістю, що панів-
ною була не приватно-капіталістична, а державна
власність.

Те, що в Радянському Союзі управління еконо-
мікою здійснювалось на основі централізованих дер-
жавних планів, хоч і є важливою, але не вирішальною
ознакою економічної системи. В країнах з азіатським
способом виробництва централізоване планування і
облік суспільних (державних) робіт здійснювався
досить чітко і жорстко, але ніхто економіку цих країн
не називав командною. Для цього існує інша маркси-
стська категорія – „азіатський спосіб виробництва”.

У марксистській економічній теорії економічні
категорії мають чітке визначення і чітко окреслений
зміст, тоді як у теоріях сучасних буржуазних еко-
номістів економічні категорії не завжди мають чітке
визначення і не дуже зрозумілий, суперечливий зміст.

К. Маркс при аналізі різниці між різними еконо-
міками розглядав найсуттєвіші, найважливіші відмін-
ності, і лише потім звертав увагу на несуттєві, друго-
рядні відмінності, тоді як сучасні буржуазні еконо-
місти розглядають несуттєві, другорядні відмінності,
а найсуттєвіші, найважливіші відмінності не поміча-
ють, взагалі не розглядають.
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Нарешті, сучасні буржуазні економісти вжива-
ють одні і ті ж, або схожі за назвою, що і в марк-
систській теорії, економічні категорії, але вкладають в
них зовсім інший зміст. Візьмемо для прикладу по-
няття „перехідний період”. Оскільки К. Маркс роз-
глядав соціалізм як першу, нижчу фазу комуністичної
суспільно-економічної формації, то він говорив про
перехід від капіталізму до соціалізму, як перехід до
комуністичного суспільства. В „Критиці Готської про-
грами” він писав: „Між капіталістичним і комуністич-
ним суспільством лежить період революційного пе-
ретворення першого на друге. Цьому періоду відпо-
відає і політичний перехідний період, і держава цього
періоду не може бути нічим іншим, крім як револю-
ційною диктатурою пролетаріату” [4, с. 27].

А ось що пишуть сучасні буржуазні економісти
П. В. Круш і С. О. Тульчинська: „Для країн, які
здійснюють перехід від командно-адміністративної (або
планової) економіки до змішаної економіки, характер-
ним є перехідний період. Він обумовлений як зміною
економічної (внутрішньої і зовнішньої) політики дер-
жави, так і переходом від одного етапу втручання дер-
жави в економіку до іншого” [2, с. 19]. Як бачимо,
К. Маркс пов'язував перехідний період з переходом
від капіталізму до соціалізму, а сучасні буржуазні еко-
номісти вживають те ж поняття, але з зовсім іншим
змістом.

В сучасній економічній теорії вживаються кате-
горії близькі за назвою до категорій марксистської
теорії: додана вартість близька за назвою до додатко-
вої вартості, але це зовсім інше за змістом поняття.
Вживаються поняття „постійні та змінні витрати”, які
не мають нічого спільного з поняттями „постійний та
змінний капітал”.

Із сучасної економічної теорії майже зникли
найбільш уживані в марксистській теорії  поняття: „со-
ціалізм”, „комунізм”, „імперіалізм”, „експлуатація”,
„додаткова вартість”, „постійний та змінний капітал”,
„органічна будова капіталу”, „спосіб виробництва”,
„суспільно-економічна формація”, „основний економіч-
ний закон” та інші. Зате почали вживатись такі поняття
як „цінність”, яке означає  не вартість і не споживну
вартість, а, скоріш за все, те й інше разом взяте. Замість
поняття „капіталістична економіка” вживається поняття
„ринкова економіка”, хоч це далеко не тотожні поняття.
Поняття „прибуток” вживається замість поняття „дохід”,
хоч прибуток – це лише одна із форм доходу, а саме
дохід на капітал. Поняття „трудівник” вживається замість
поняття „найманий робітник”, хоч це теж не тотожні по-
няття. Нарешті, замість поняття „капіталіст” вживається
поняття „підприємець”, хоч це теж не тотожні поняття.

Класики марксизму-ленінізму відстоювали інте-
реси робітничого класу. Робітничий клас своєю пра-

цею заробляє собі на життя, тому йому нічого прихо-
вувати. Капіталісти живуть і збільшують свої капітали
за рахунок експлуатації найманих робітників, тому їм
є що приховувати. Вони не хочуть, щоб правда про
експлуатацію робітничого класу поширювалась серед
самого робітничого класу, тому замість марксистсь-
ких категорій і теорій вони нав'язують свої категорії,
ідеї, теорії, стандарти життя. Вони спотворюють світо-
гляд трудящих, щоб легше їх було експлуатувати.
Тому вони поширюють думку про те, що експлуата-
ція може існувати в умовах будь-якої форми власності,
і що це за останні 3/4 століття було доведено як теоре-
тично, так і на практиці [5, с. 4]. Автори цієї думки
С. В. Брагінський, і Я. А. Певзнер під виглядом твор-
чої дискусії здійснюють ідеологічну диверсію проти
марксизму, намагаючись довести, що експлуатація
можлива і здійснювалась не тільки при капіталізмі,
а й при соціалізмі. Під соціалізмом вони розуміють
радянський соціалізм, тобто соціалізм, який, на їхню
думку, мав місце в Радянському Союзі. Тут треба за-
уважити, по-перше, що соціалізм, хоч і примітивний,
особливий мав місце лише в колгоспній економіці, а
не в радянській економіці взагалі. По-друге, держав-
ну власність в Радянському Союзі важко назвати за-
гальнонародною, але це була суспільна, а не приватна
власність, а суспільна власність в принципі не може
бути експлуататорською. В Радянському Союзі було
22 млн комуністів, але жоден з них не був засудже-
ний, бо перш ніж засуджувати комуніста, перш ніж
передавати справу на нього в суд, його виключали з
лав комуністичної партії, і він потрапляв у в'язницю
вже не як комуніст. Подібне стосується суспільної
власності. Як тільки якісь об'єкти державної власності
окремими чиновниками, або іншими особами почи-
нали використовуватись для експлуатації інших лю-
дей, вони переставали бути суспільною власністю,
перетворюючись тимчасово на приватну власність тих
осіб, які використовували їх для експлуатації. Тому
поняття „суспільна власність” і „експлуатація є несу-
місними”. Що стосується комуністичної власності, то
думка про те, що і при комунізмі можлива експлуата-
ція, була б просто абсурдною.

Щоб дискредитувати марксизм, Брагінський і
Певзнер як ідеологи капіталізму відроджують і поши-
рюють навіть неспроможні застарілі меркантилістські
ідеї позаминулих століть про первинність обміну по
відношенню до виробництва [5, с. 7]. Весь розвиток
економічної науки і саме життя довели неспромож-
ність, помилковість думки меркантилістів про те, що
не виробництво, а обмін, торгівля є джерелом багат-
ства. Меркантилісти, досліджуючи обмін, торгівлю, а
не виробництво, не змогли зрозуміти сутність вартості
як витрат праці на виробництво товару, тому не змог-
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ли відкрити закон вартості, не змогли відкрити жод-
ного економічного закону. Лише фізіократи через
кілька століть, зрозумівши помилковість мерканти-
лістських ідей, почали досліджувати виробництво. Не
зважаючи на всю очевидність помилковості ідеї про
первинність обміну по відношенню до виробництва,
Брагінський і Певзнер знову поширюють цю помил-
кову думку.

Висновки. Поширення вульгарних поглядів зав-
дає великої шкоди українській науці і суспільству в
цілому. Щоб припинити поширення таких поглядів,
треба давати їм відсіч шляхом аргументованої і все-
бічної критики.
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НАШІ ЮВІЛЯРИ

Олександр Миколайович Алимов – відомий вче-
ний-економіст, доктор економічних наук, професор,
академік Національної академії наук України (1973),
академік Академії екологічних наук України (1992),
Заслужений діяч науки і техніки України (1997), Лау-
реат державної премії України в галузі науки і техніки
(2010), лауреат премії ім. А. Г. Шліхтера НАН України
(1971), полковник у запасі, ветеран та учасник бойо-
вих дій Великої Вітчизняної Війни – народився 30 ве-
ресня 1923 р. у м. Юзівка (нині м. Донецьк) в сім'ї
шахтаря, там же закінчив середню школу. Донбас,
батьки, школа, суспільне середовище сформували в
ньому основні риси гідної людини, які допомогли йому
пройти важкий шлях у роки Великої Вітчизняної Війни
і в післявоєнний час внести помітний внесок у розви-
ток науки.

Початок його трудового життя припадає на роки
Великої Вітчизняної Війни Радянського Союзу 1941 –
1945 рр. Курсант Лепельського артилерійсько-міномет-
ного училища (1941 – 1942); командир взводу, бата-
реї, дивізіону, заступник командира полку, командир
118-го армійського мінометного полку 43-ї армії (1942 –
1945) – такий шлях О. М. Алимова у роки війни.

Після закінчення війни Олександр Миколайович
демобілізувався. Закінчив Всесоюзний заочний фінан-
совий інститут. У 1953 році О. М. Алимов вступив до
аспірантури Московського гірничого інституту. Після
успішного закінчення аспірантури та захисту канди-
датської дисертації у 1957 році почалася його науко-
во-організаторська та дослідницька діяльність в До-
нецькому науково-дослідному вугільному інституті
начальником сектора, начальником відділу. У квітні
1966 р. О. М. Алимову присуджено науковий ступінь
доктора економічних наук, а у вересні 1966 року –
вчене звання професора. Продовжуючи роботу заві-
дувачем великого відділу Донецького науково-до-
слідного вугільного інституту, в 1965 році він стає
директором-організатором Інституту економіко-про-
мислових досліджень у складі Донецького наукового
центру Академії наук України. У цій якості О. М. Али-
мов створив наукову школу, що підготувала нове по-
коління вчених-економістів для Донбасу, Придніпров’я
та інших регіонів південного сходу України. Під його
керівництвом Донецьке відділення Інституту економі-
ки за короткий час стало центром фундаментальної
економічної науки в Донбасі. У 1967 році відділення

було реформовано в Інститут економіки промисловості
АН УРСР.

Очолюючи Інститут економіки промисловості АН
України, О. М. Алимов безпосередньо бере участь у
дослідженні та розв’язанні науково-прикладних про-
блем забезпечення результативності управління вироб-
ництвом, що пов'язані з широким використанням еко-
номіко-математичних методів в економіці, а резуль-
тати розробок знаходять застосування на практиці
господарювання у вугільній, металургійній, хімічній,
машинобудівній та інших галузях промисловості
України.

У 1973 році Президія АН України призначає
О. М. Алимова головою Ради із вивчення продук-
тивних сил України (1973 – 1984), де він став фунда-
тором нового напряму розбудови продуктивних сил в
Україні і провадив науково-організаторську діяльність,
спрямовану на здійснення міждисциплінарних комп-
лексних досліджень, пов'язаних із оцінкою та прогно-
зуванням темпів і пропорцій розвитку та розміщення
продуктивних сил держави у взаємозв’язку з забез-
печенням екологічної рівноваги.

Діяльність О. М. Алимова не обмежується лише
дослідженням економічних проблем. Він веде плідну
дослідну та науково-організаторську роботу щодо
комплексного дослідження напрямів використання
природних ресурсів і охорони навколишнього сере-
довища. О. М. Алимов спрямовує науково-приклад-
ну діяльність співробітників РВПС України в контексті
розбудови безпечних потужностей ядерної енергети-
ки, раціоналізації розміщення енергетичних об’єктів
як з точки зору досягнення їхньої економічної ефек-
тивності, так і з позицій врахування різної природи фак-
торів впливу на базові галузі промисловості України.
Під його керівництвом було розроблено наступні док-
тринальні програми:  Комплексну програму науково-
технічного прогресу СРСР на 1986 – 2005 рр., Комп-
лексну програму розвитку народногосподарського
комплексу м. Києва та Київської агломерації до 2020 р.;
Комплексну програму „Науково-технічний прогрес та
його соціально-економічні наслідки на період до
2005 р. по Українській РСР”;  Концепцію охорони та
раціонального використання земельних, водних та
лісових ресурсів, а також техніко-економічне й еко-
логічне обґрунтування будівництва комплексу „Дунай
– Дніпро” тощо.

ДИРЕКТОРУ-ОРГАНІЗАТОРУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ
ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ, АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ

ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ АЛИМОВУ – 90 РОКІВ
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Поряд із плідною науково-дослідною діяльністю
О. М. Алимов успішно керував великими науковими
колективами; проблемними, науковими та спеціалізо-
ваними радами і комісіями. Багатогранна наукова і
громадська діяльність О. М. Алимова отримала ши-
роке визнання світової наукової спільноти. Його до-
робок становить методологічну основу парадигми
макросистемної еволюції потенціалу сталого розвит-
ку України, а біографію включено до міжнародних
бібліографічних та багатотомних історико-культуро-
логічних видань. Зокрема, у міжнародному біографіч-
ному огляді серед діячів, які досягли досконалості та
залишили слід у певній галузі науки, чия робота нади-
хає інших і становить інтерес в усі часи як на регіо-
нальному, так і на міжнародному рівні, в одному з
томів видання „Міжнародна біографія: чоловіки і жінки
з досягненнями та відзнаками” представлено життє-
вий шлях О. М. Алимова.

О. М. Алимов активно займається науково-
організаційною роботою – є членом Відділення еконо-
міки НАН України. Бере участь у підготовці низки ана-
літичних розробок як керівник Міжнародної асоціації
енергетиків-економістів з проблемного напряму „Еко-
номічний та соціальний розвиток України” та на вико-
нання програм діяльності Кабінету Міністрів України.

Робота очолюваного О. М. Алимовим відділу
стратегічного потенціалу сталого розвитку Держав-
ної установи „Інститут економіки природокористуван-
ня та сталого розвитку НАН України” спрямована на:
розвиток теорії, методології та практики стратегії
макросистемної еволюції національної економіки на

засадах раціонального використання стратегічного
потенціалу сталого розвитку і прогнозування наслідків
її реалізації; розроблення теоретико-методологічних
основ оцінювання потенціалу сталого розвитку Украї-
ни в межах міждисциплінарної тріади „економіка –
екологія – соціум”; обґрунтування методологічних за-
сад формалізації моделі адаптивного управління ви-
користанням стратегічного потенціалу реального сек-
тору економіки України на основі системи науково
аргументованих критеріїв та індикаторів оцінювання;
формування макроекономічної моделі стратегічного
потенціалу сталого розвитку в умовах фінансово-еко-
номічної невизначеності функціонування економіки.

Під науковим редагуванням і за безпосередньої
участі О. М. Алимова опубліковано близько 580 науко-
вих робіт, серед них 12 індивідуальних і 45 колектив-
них монографій. Під його науковим керівництвом
підготовлено більше 30 кандидатів і 13 докторів еко-
номічних наук.

Заслуги Олександра Миколайовича в здобутті
перемоги у Великій Вітчизняній Війні й розвитку такої
галузі економічної науки, як економіка та управління
національним господарством, відзначені двома орде-
нами Червоного Прапора, орденами Олександра Не-
вського, двома орденами Вітчизняної війни I ступеня,
орденом „Знак Пошани”, медаллю „За відвагу” та ба-
гатьма іншими нагородами.

Наукова громадськість, колеги, учні, друзі сер-
дечно вітають Олександра Миколайовича Алимова з
ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я та невтом-
ного наукового пошуку.

Вчена рада ІЕП НАН України
Вчена рада ЛНУ ім. Тараса Шевченка

Редколегія журналу
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М. Г. Белопольський очолює кафедру обліку та
аудиту ПДТУ з 2000 року. Він ветеран освіти і науки,
відомий  науковець, активний громадський діяч. На-
родився М. Г. Белопольський 10 квітня 1938 року у
с. Куцо-Балка (нині Котовське) Вільшанського району
Одеської (нині Кіровоградської) області. Батько Гри-
горій – залізничник, мати Ганна – домогосподарка,
старший брат Борис – залізничник, молодший Воло-
димир – механік обчислювальної техніки. Закінчив
Вільшанську середню школу (1957 р.), служба в
Радянській армії (1957 – 1959 рр.), студент Донець-
кого інституту радянської торгівлі (1959 – 1964 рр.),
науковий співробітник Інституту економіки промис-
ловості Академії наук України (1964 – 1967 рр.), аспі-
рант, викладач Донецького інституту радянської тор-
гівлі (1967 – 1974 рр.), заступник завідувача кафедри
економічної кібернетики, заступник декана обліково-
фінансового факультету Донецького національного
університету (1974 – 1980 рр.), доцент, завідувач ка-
федри економіки та менеджменту Донецької філії
Інституту підвищення кваліфікації Міністерства жит-
лово-комунального господарства (1980 – 1990 рр.),
ректор Донецького економіко-гуманітарного інститу-
ту (1990 – 1993 рр.), завідувач кафедри невиробни-
чого менеджменту Донецького університету управ-
ління (1993 – 1996 рр.), завідувач кафедри бухгал-
терського обліку Макіївського економіко-гуманітар-
ного інституту (1996 – 2000 рр.), завідувач кафедри
обліку та аудиту Приазовського державного техніч-
ного університету з 2000 року по теперішній час. За-
хист кандидатської дисертації (1974 р.) та докторсь-
кої (1990 р.) у Російській економічній академії
ім. Г. В. Плеханова (м. Москва). Доцент з 1975 року
(Донецький національний університет), професор з
1990 року (Інститут підвищення кваліфікації МЖКХ,
м. Київ), заслужений діяч науки і техніки України з
2012 року. Голова ради орендарів та підприємців
Донецької області з 1989 р., голова ради Асоціації
платників податків Донецької області з 1999 р., го-
лова спеціалізованої вченої ради із захисту канди-
датських дисертацій Приазовського державного тех-
нічного університету з 2004 р., директор аудиторсь-
кої фірми „Аудит-універсал” з 1996 р. Він відомий
учений-педагог з соціально-економічних та промис-
лово-господарських проблем, торгівлі, екологічних
проблем, науково-технічного та інноваційного роз-
витку, з вирішення теоретичних та практичних про-
блем у провідних галузях економіки на державному,
регіональному та галузевому рівнях.  Він засновник
нової науки – енвіроніки. Це наука про розвиток та
вдосконалення суспільства. Все його творче життя

пов'язане з вищими навчальними закладами, де він
багато зробив для виховання студентської молоді,
підготовки фахівців високого рівня та написання
навчально-методичної літератури для вузів.

М. Г. Белопольський – автор більш ніж 300 на-
укових друкованих праць, у тому числі десятків осо-
бистих та колективних монографій, підручників та
навчально-методичної літератури, у яких висвітлено
науково-методичні підходи до вирішення важливих
соціально-економічних проблем теоретичного та при-
кладного характеру, конкретні рекомендації та про-
позиції керівним органам, громадським організаці-
ям, підприємцям, викладачам та студентам.

Особливу увагу М. Г. Белопольський приділяє
вихованню студентської молоді та підготовці фахівців,
науковців і спеціалістів різних галузей виробництва
та комерційної справи.  Під його керівництвом підго-
товлено 18 кандидатів наук, він голова спеціалізова-
ної вченої ради із захисту кандидатських дисертацій,
завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського
державного технічного університету, професор ка-
федри маркетингу та комерційної справи Донецько-
го національного університету економіки і торгівлі
ім. М. І. Туган-Барановського та професор кафедри
економіки підприємств Донбаської національної ака-
демії будівництва і архітектури,  член редколегії де-
кількох наукових журналів. М. Г. Белопольський на-
городжений Почесними грамотами Кабінету Міністрів
України, міністра освіти і науки України, голови вищої
атестаційної комісії при Кабінеті Міністрів України,
мера м. Маріуполя, аудиторської палати України
та багатьма грамотами ректорів вузів та директорів
підприємств, де працював, а також медалями „Петра
Могили”, „За розбудову освіти”, „М. І. Туган-Ба
рановського”, „Острозька академія”, „академіка
М. Г. Чумаченка”, "Георгія Жукова", "Ветеран праці"
та багатьма відзнаками за сумлінну працю.

Жінка Валентина – кандидат економічних наук,
доцент, заступник декана Донецького національного
університету, донька Олена – кандидат економічних
наук, зять Сергій – підприємець, онук Антон – сту-
дент Лондонського університету USL.

Як завжди, М. Г. Белопольський і сьогодні
має достатньо творчих сил та енергії для здійснення
задумів і планів, що постають перед українською
освітою та наукою на благо народу та держави Украї-
ни.

Вчена рада Інституту економіки промисловості
НАН України

Редколегія журналу

Заслуженому діячу науки і техніки України,
доктору економічних наук, професору,

віце-президенту Академії економічних наук України,
завідувачу кафедри обліку  та аудиту Приазовського державного технічного університету

Белопольському Миколі Григоровичу – 75!



276
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

Президент України В. Ф. Янукович підписав Указ
про присвоєння звання Героя України Поважному
Станіславу Федоровичу.

Все своє життя академік Академії економічних
наук України, член – кореспондент Академії педагогіч-
них наук України, академік Української академії наук
державного управління, професор Станіслав Федоро-
вич Поважний присвятив служінню своїй країні, своє-
му місту і регіону, своїм землякам.

Весь свій творчий потенціал, багатий науково-
педагогічний досвід С. Ф. Поважний присвятив бу-
дівництву національної та регіональної економіки, роз-
витку української системи освіти.

Життєвий і трудовий шлях Станіслава Федоро-
вича від шахтаря і громадського діяча – до академіка,
високоавторитетного вченого – гідний приклад для
молоді та студентів, які навчаються у створеному ним
виші – Донецькому державному університеті управлін-
ня. Науковий, педагогічний та організаторський досвід
доктора економічних наук, професора Станіслава Фе-
доровича Поважного дозволив йому сформувати
відому наукову школу та підготувати більше 30.000
фахівців з управління у створеному їм університеті.

Професор С. Ф. Поважний є автором великої
кількості наукових і навчально-методичних праць,
підручників та посібників, монографій. Серед них:
„Економічний механізм управління промисловим
виробництвом в умовах реформування економіки”,
„Організація комунікації: сутність, аналіз, методоло-
гія, методика”, „Основи методи в економіки і управлін-
ні”, „Менеджмент в освіті” тощо.

Він є головою спеціалізованої Вченої ради Дон-
ДУУ з захисту докторських і кандидатських дисер-
тацій з державного управління, а також керівником
наукової школи „Організаційно-господарський ме-

ханізм розвитку економіки Донбасу та Східного регі-
ону України”. Під його науковим керівництвом захи-
щено 4 докторських і 17 кандидатських дисертацій.

Професору С. Ф. Поважному присуджено: золо-
ту медаль ім. М. І. Туган-Барановського, золоту ме-
даль ім. М. В. Ломоносова, золоту медаль „За заслу-
ги в освіти”, медаль „80 років Національної академії
наук України”.

За заслуги перед державою С. Ф. Поважного
нагороджено орденами „Трудового червоного прапо-
ру”, „Знак пошани”; орденами – знаками відзнаки Пре-
зидента України: „За заслуги” – І-го, ІІ-го, ІІІ ступе-
ня, „Богдана Хмельницького”. За трудове досягнення,
а також 17 медалями. Він є повним кавалером почес-
них знаків „Шахтарська слава” І, ІІ, ІІІ ступенів, а
також є повним кавалером відзнаки „Шахтарська доб-
лесть” І – ІІ – ІІІ степенів.

С. Ф. Поважний є „Почесним громадянином
міста Донецька”, „Почесним громадянином Донець-
кої області”, а також йому присуджено почесне зван-
ня „Заслужений працівник культури України”, „За-
служений працівник народної освіти України”.

Завдяки своїм надзвичайним якостям, таланту
людини і керівника, працездатності і почуттю обов'яз-
ку професор С. Ф. Поважний подолав багато пере-
шкод і вклав величезний внесок у розвиток міста До-
нецька, Донецької області, Донбасу і України.

Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Станіславе
Федоровичу, з високою нагородою України, зичимо
міцного здоров'я, нових наукових звершень, сімей-
ного благополуччя.

Наукова громадськість, колеги, учні, друзі бажа-
ють невичерпного запасу духовних і фізичних сил,
творчих успіхів у громадській діяльності на благо
України.

Вчена рада Інституту економіки промисловості
НАН України

Вчена рада Луганського національного
університету ім. Тараса Шевченка

Редколегія

СТАНІСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ПОВАЖНИЙ –
ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,

АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ – ГЕРОЙ УКРАЇНИ!
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У липні 2013 року вченому-економісту, профе-
сору Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, доктору економічних наук, члену-
кореспонденту Академії економічних наук України
Матросовій Людмилі Миколаївні виповнюється
60 років.

Л. М. Матросова народилась у смт. Башанта
Ростовської області. У 1970 році вступила на еконо-
мічний факультет Всесоюзного заочного інституту
харчової промисловості, який закінчила з відзнакою
у 1975 році.

Свій життєвий шлях пройшла від економіста до
професора, зберігши високі моральні та ділові якості.

У 1993 році вона захистила кандидатську ди-
сертацію на тему: „Механізм формування та розпо-
ділу прибутку підприємств в умовах переходу до рин-
кової економіки”.

У 2002 році здобула науковий ступінь доктора
економічних наук, захистивши докторську дисерта-
цію на тему: „Організаційно-економічне забезпечен-
ня управління інноваціями на промислових підпри-
ємствах”.

З 1997 року – доцент кафедри маркетингу Східно-
українського державного університету.

З 2006 року – професор кафедри фінансів та
банківської справи Луганського національного педа-
гогічного університету імені Тараса Шевченка.

За свою 40-річну трудову та 25-річну наукову
діяльність шановна Людмила Миколаївна працювала
в наукових установах, промислових підприємствах,
Вищих навчальних закладах.

Практичним здобутком наукової кар’єри профе-
сора Матросової Л. М. стали понад 150 наукових
праць з проблем розвитку сучасної економіки України
та світу, у тому числі понад 11 книг (монографій,
навчальних посібників, підручників тощо).

Наразі ім’я професора Матросової Л. М. широ-
ко відоме в науковій спільноті як фахівця та автори-
тетного вченого із питань управління інноваціями.
Вона внесена до науковометричної бази видатних
вчених Луганщини.

Палітра наукових інтересів вченого досить різно-
манітна: теоретичні основи економічної науки, сучасні
проблеми макроекономіки, стратегія розвитку ста-
ропромислових регіонів України, активізація іннова-
ційної діяльності підприємств та впровадження інно-
вацій, проблеми зростання конкурентоспроможності
в умовах глобалізації, шляхи подолання світової фі-
нансової економічної кризита ін.

Наукову діяльність ювіляр успішно поєднує з
плідною педагогічною діяльністю та ефективною
підготовкою майбутніх наукових кадрів.

Під керівництвом професора Матросової Л. М.
наразі працює наукова школа з проблем забезпечен-
ня та зростання конкурентоспроможності економіки,
управління та впровадження інновацій, сталого роз-
витку старопромислових регіонів.

Свій ювілей Людмила Миколаївна відзначає у
теплому колі сім'ї, колег та друзів.

Зазначимо, що Людмила Миколаївна є не лише
висококваліфікованим фахівцем своєї справи, але
вона також володіє високими моральними якостями;
це чудова, відповідальна, розуміюча та душевна лю-
дина, яка завжди прийде на допомогу та із гідністю
вийде із будь-якої ситуації.

Науковий  та життєвий шлях був не легкий, і
звичайно були як злети, так і падіння, але Людмила
Миколаївна завжди залишалася Людиною!

Цю урочисту дату професор Матросова Л. М.
зустрічає у розквіті творчих сил, з новими ідеями та
планами.

Наукова громадськість, колеги, учні, друзі та
родина щиро вітають Матросову Людмилу Миколаїв-
ну із Ювілеєм, бажають міцного здоров'я, довгих
років життя, нових творчих задумів та звершень у
науковій та педагогічній діяльності!

Редакційна колегія журналу приєднується до
сердечних привітань ювіляру та бажає шановній
Людмилі Миколаївні Матросовій творчої наснаги,
енергії, родинного затишку, добробуту та нових
наукових досягнень на благо розвитку економіки
України!!!

Редколегія журналу

ЮВІЛЕЙ ЛЮДИНИ, ЗАКОХАНОЇ У НАУКУ


