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НАУКОВІ СТАТТІ
Соціально-економічні проблеми Донбасу

УДК 332:911.37

И. А. Коршикова,
Е. А. Плужникова,
Институт экономико-правовых исследований НАН Украины, г. Донецк

ВЫЯВЛЕНИЕ АГЛОМЕРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Изложение основного материала. В географических науках понятие „агломерация” длительное время существовало в рамках теории „штандортов” промышленности А. Вебера, где рассматривалось как
один из факторов формирования эффективности производства и определялось как процесс концентрации
в определенном пространстве рабочей силы, средств
производства и коммуникаций. На основе трудов
А. Вебера и Ю. Кристаллера-Леша (теории центральных мест) сформулировано понятие городской агломерации – скопление высококонцентрированной системы расселения, возникающее на базе крупного города или группы компактно расположенных городов,
которые связаны тесными производственными, коммунально-бытовыми, трудовыми, культурными, рекреационными и природоохранными связями.
С точки зрения географической науки [6, 12] под
городскими агломерациями понимается компактное
сосредоточение территориально объединенных городов и других населенных пунктов, в результате развития которых образуются хозяйственные, трудовые,
производственные, рекреационные, культурно-бытовые и другие взаимосвязи. Е. Н. Перцик [5] рассматривает городские агломерации как качественно новую
форму расселения, представляющую собой многокомпонентную динамическую систему территориально
сближенных и экономически взаимосвязанных населенных 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 макрорегиональную форму организации общего экономического пространства страны [11]. Э. Гувер [13] обосновал роль городской агломерации как крупного рынка
труда и недвижимости, в пределах которого концентрируются значительные инвестиции для развития промышленных видов экономической деятельности.
Основоположником подхода к исследованию

Постановка проблемы. В последнее время наблюдается снижение экономической активности
субъектов хозяйствования, уменьшение численности
населения, особенно в промышленных регионах. Невыразительная государственная региональная политика
приводит к тому, что Донецкая область продолжает
оставаться регионом-донором, за счет которого живут
и другие регионы страны.
Побочными последствиями стремительной урбанизации и агломерации является увеличение внутренних диспропорций в уровнях социально-экономического развития центров и периферий. Как отмечает
А. Транин, „увеличение районов с высокой концентрацией, 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 городских агломераций вызван необходимостью решения
социально-экономических проблем, связанных с усилением диспропорций в уровне и условиях жизни
населения регионов, а также с деформацией узловых
элементов опорного каркаса расселения и территориальной структуры хозяйства.
Застарелой проблемой Украины остается слаборазвитость горизонтальных связей, которыми и „скрепляется” пространство. Важнейшая задача развития агломераций – стимулирование горизонтальных связей для принятия согласованных решений по развитию территории.
Анализ публикаций. Вопросами развития агломераций 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. Макогон, Т. А. Селиванова, З. С. Сиройч, А. А. Угрюмова и другие [2 – 11].
Нерешенные вопросы. Несмотря на большое
количество исследований по вопросам развития городских агломераций, нерешенной остается проблема методов расчета агломерационного эффекта для выбранных территорий.
Цель исследования. Целью статьи является выявление эффектов агломерации в Донецкой области.
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сущности понятия „агломерация” в экономическом
понимании является М. Руже, который обосновал возможность концентрации городских видов деятельности
за пределами административных границ территории.
Он уточнил традиционный подход к рассмотрению
агломерации как формы территориального совмещения промышленных предприятий и доказал, что городские агломерации являются новой формой расселения населения и размещения видов экономической
деятельности.
С точки зрения социологического подхода под
„городской агломерацией” понимается совокупность
мест жительства и форм приложения труда, локализованных в функциональных сферах жизнедеятельности общества.
В дальнейшем происходило развитие представлений о городских агломерациях как о прогрессивной и интегральной форме расселения, позволяющей
эффективно использовать имеющийся природноресурсный и экономический потенциал территорий с
целью организации процессов жизнедеятельности населения городов. В середине 80-х гг. XX ст. сформировался комплексный подход [6, 7, 9], согласно которому городская агломерация рассматривалась как
компактная и относительно развитая совокупность
взаимосвязанных городских и сельских территорий,
сконцентрированных вокруг одного или нескольких
крупных городов-ядер и объединенных интенсивными связями в сложную и динамическую систему, которая обеспечивает возможность равновесия между
гетерогенными экономическими, социальными и экологическими условиями жизнедеятельности общества.
Городская агломерация – компактное скопление
населённых пунктов, главным образом городских,
местами срастающихся, объединённых в сложную
многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными, трудовыми и культурно-бытовыми связями. Особое отличие агломераций – маятниковые трудовые и культурнобытовые поездки, что предполагает достаточное развитие в пределах агломерации различных видов пассажирского транспорта [4].
Признано, что агломерации позволяют синхронизировать 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 агломераций, вкладывая ресурсы в инфраструктурные
проекты, стимулируя интеграцию экономики и рынков труда близлежащих городов. Для этого не нужно
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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 приводит три особенности агломераций: территориальная
близость населенных пунктов и наличие тенденций к их
дальнейшему увеличению; высокая плотность населения в пределах агломерации; уменьшение свободных
территорий, особенно в центре агломерации [3, с. 48].
Эффект агломерации (внешний эффект масштаба) – указывает на то, что средние затраты производства зависят от объемов производства целой отрасли,
а не отдельного предприятия.
Для определения агломерационного эффекта
между городами Донецкой области были взяты следующие агломерации: Донецко-Макеевская, Дзержинско-Горловско-Енакиевская, Шахтерско-ТорезоСнежнянская, Краматорско-Славянско-Константиновская. Усиление либо ослабление связей в агломерациях исследуется с помощью следующих показателей: 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 расчете на одного человека, это позволило сделать их
сопоставимыми. Указанные показатели рассчитаны
по отношению к показателям области, что позволило
сравнить значимость отдельных агломераций для развития Донецкой области.
Донецко-Макеевская агломерация – мощное
промышленное образование в центральной части Донецкой области с широко разветвленной сетью железнодорожных и автомобильных магистралей, что
способствует удобному сообщению между промышленными центрами.
Ядром агломерации является г. Донецк – административно-хозяйственный центр Донецкой области.
Здесь находятся крупнейшие промышленные предприятия, в частности: металлургический завод, машиностроительные заводы по производству горно-металлургического оборудования, угольные шахты, коксохимический завод, многие предприятия легкой и пищевой промышленности.
Вторым крупным центром агломерации является
г. Макеевка. Здесь развиты угольная, металлургическая, коксохимическая отрасли.
Данные таблицы 1, свидетельствуют о том, что
выбранные показатели экономического развития по
Донецко-Макеевской агломерации превышали аналогичные средние показатели области, кроме индекса
средней номинальной заработной платы в 2001 г.
В Донецко-Макеевской агломерации рост индекса реализации продукции в расчете на 1 занятого со5
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ставил 44%, рост индекса заработной платы – 7%, рост
индекса розничного товарооборота – 26%. Это свидетельствует о том, что агломерационный эффект на
этих территориях за исследуемый период усилился.
Дзержинско-Горловско-Енакиевская агломерация охватывает такие крупные центры: Горловку,
Енакиево, Дзержинск. Наибольшего развития получили угольная, металлургическая, машиностроительная, химическая и электроэнергетическая отрасли.
Показатели экономического развития Дзержинско-Горловско-Енакиевской агломерации превышали среднеобластные показатели в расчете на 1 занятого (для некоторых показателей в расчет берется
число наличного населения) только в 2001 г. по показателю объема реализованной продукции, остальные
исследуемые показатели ниже среднеобластного
уровня. Однако, по отдельным показателям этой агломерации в динамике произошло увеличение: индекс

средней номинальной заработной платы и индекс розничного товарооборота увеличились соответственно
на 9 и 20%. Индекс реализованной продукции в расчете на занятого снизился на 38% по этой агломерации. Поэтому можно считать, что агломерационная
связь ослабевает.
Краматорско-Славянско-Константиновская
агломерация объединяет города Краматорска, Славянска, Константиновки. Эта агломерация специализируется на машиностроении, черной и цветной металлургии, химии, электроэнергетике и промышленности строительных материалов. По главным показателям развития промышленности Краматорско-Славянско-Константиновская агломерация является одним
из ведущих промышленных образований Донецкого
района и всей Украины. Промышленная продукция
агломерации вывозится во все районы страны.
Показатели экономического развития КраматорТаблица 1

Индексы экономического развития Донецко-Макеевской агломерации

Показатели
Коэффициент плотности населения
Индекс реализованной продукции в расчете на 1 занятого
Индекс средней номинальной заработной платы в
расчете на 1 занятого
Индекс розничного товарооборота в расчете на 1 человека

область
2001
2010

Темп роста

Темп
прироста

8,04

8,26

1,03

0,03

1,24

1,79

1,44

0,44

0,92

1,04

1,13

0,13

1,44

1,81

1,26

0,26
Таблица 2

Индексы экономического развития Дзержинско-Горловско-Енакиевской агломерации

Показатели
Коэффициент плотности населения
Индекс реализованной продукции в расчете на 1 занятого
Индекс средней номинальной заработной платы в
расчете на 1 занятого
Индекс розничного товарооборота в расчете на 1 человека

область
2001 2010

Темп роста

Темп
прироста

3,39

3,23

0,95

-0,05

1,22

0,76

0,62

-0,38

0,87

0,95

1,09

0,09

0,55

0,66

1,20

0,20
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ско-Славянско-Константиновской агломерации превышали среднеобластной уровень также только в 2001 г.
по одному показателю – индексу розничного товарооборота (превышение составляет 9%). Однако по всем
изучаемым показателям наблюдалось снижение их
значений в динамике. Так, индекс реализованной продукции снизился на 37%, индекс номинальной заработной платы – на 9%, индекс розничного товарооборота – на 23%. Результаты анализа данных показателей свидетельствует о том, что на территории данной
агломерации произошло ослабление экономических
связей и снижение агломерационного эффекта.
Шахтерско-Торезо-Снежнянская агломерация сформировалась в восточной части Донецкой
области и выделяется прежде всего угольной промышленностью (добыча антрацита), машиностроением, легкой промышленностью и производством строительных материалов.
При анализе показателей экономического разви-

тия Шахтерско-Торезо-Снежнянской агломерации наблюдались следующие тенденции: показатели данной
агломерации значительно ниже среднеобластных (их
индексы составляли от 0,14 до 0,87 соответствующих
показателей по области). Снижение индекса реализованной 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 агломерационного эффекта произошло только на территории
Донецко-Макеевской агломерации. На территории
Славянско-Краматорско-Константиновской агломерации произошло ослабление агломерационного эффекта, что привело к локализации территории. На территории 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
Показатели
Коэффициент плотности населения
Индекс реализованной продукции в расчете на 1 занятого
Индекс средней номинальной
заработной платы в расчете на
1 занятого
Индекс розничного товарооборота в расчете на 1 человека

область
2001
2010

Темп роста

Темп
прироста

5,05

5,05

1,00

0,00

0,54

0,34

0,63

-0,37

0,90

0,82

0,91

-0,09

1,09

0,84

0,77

-0,23

Таблица 4
Индексы экономического развития Шахтерско-Торезо-Снежнянской агломерации

Показатели
Коэффициент плотности населения
Индекс реализованной продукции в расчете на 1 занятого
Индекс средней номинальной
заработной платы в расчете на
1 занятого
Индекс розничного товарооборота в расчете на 1 человека
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область
2001
2010

Темп роста

Темп
прироста

3,97

3,75

0,94

-0,06

0,26

0,14

0,54

-0,46

0,76

0,87

1,14

0,14

0,41

0,43

1,05

0,05
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ванной продукции в соответствующем показателе
области, что позволяет сделать вывод об ослаблении
экономических связей на данных территориях.
Выводы. Таким образом, в Донбассе продолжается процесс стягивания населения в пригороды
крупных городов, агломерации формируются естественным 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 современных методов решения территориальных проблем,
среди них определение стратегии пространственного
развития и создание многоуровневой системы стратегического планирования.

Коршикова І. О., Плужникова Є. А. Виявлення агломераційного ефекту в сучасному розвитку 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.

Литература
1. Транин А. А. Административно-территориальная организация капиталистического государства /
А. А. Транин. – М. : Наука, 1984. – 145 с.. 2. Дробышевская Т. В. Городская агломерация – актуальный
формат функционирования и развития города или новый ракурс прикладного градоведения / Т. В. Дробышевская // Економ. вісн. Донбасу. – 2012. – № 1 (27). –
С. 56 – 59. 3. Лесечко М. Д. Методологічні підходи
до управління розселенням / М. Д. Лесечко // Регіон.політика України: наукові основи, методи, механізми:
зб. наук. пр.: з матеріалами доп. міжнар. наук.-практ.
конф., Львів, 21 – 23 травня 1998 р. / НАН України
Ін-т регіон. дослідж.; редккол.: відп. ред. М. І. Долішний. – Л., 1998. – Ч. ІІ. – С. 43 – 51. 4. Нещадин А.
Городские агломерации как инструмент динамичного
социально-экономического развития регионов России / А. Нещадин // Общество и экономика. – 2010. –
№ 12. 5. Перцик Е. Н. Города мира. География
мировой урбанизации / Е. Н. Перцик. – М. : Международные отношения, 1999. – 382 с. 6. Петров Н. В.
Городские агломерации: состав, подходы к делимитации / Н. В. Петров // Проблемы территориальной организации пространства и расселения в урбанизированных районах. – М. : АН СССР, ИГАН, 1988. 7. Полян П. М. Методика выделения и анализа опорного
каркаса расселения / П. М. Полян. – М. : ИГ АН СССР,
1988. – Ч. 1. 8. Макогон Ю. Агломерація „Північний
Донбас” як перспективна модель інноваційного розвитку економіки старопромислового регіону: аналітична записка / Електронний ресурс // Ю. Макогон,
І. Доля. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/
articles/759/ 9. Селиванова Т. Агломерации России
в 21 веке / Т. Селиванова // Региональное развитие:
Вестник Фонда регионального развития Иркутской

Коршикова И. А., Плужникова Е. А. Выявление 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 выбранным 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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ДИНАМИКА ОБРАЗОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Механизм управления отходами может быть эффективным лишь при наличии статистической информации, содержащей полные и достоверные данные и
позволяющей сделать прогноз об объемах их образования и накопления.
В Национальном докладе о состоянии окружающей природной среды в Украине в 2011 г. [1, с. 142]
среди актуальных стратегических задач по управлению обращением с промышленными и твердыми бытовыми отходами выделено усовершенствование государственного статистического учета отходов и разработка их новой статистической классификации.
В большинстве развивающихся стран, в том числе в Украине, отсутствуют статистические данные об
объемах образования и накопления электронных отходов. Нет сведений о вреде, наносимом здоровью
реципиентов и состоянию экосистемы опасными веществами, содержащимися в электронных отходах,
информации о фактическом масштабе и природе экологических рисков, связанных с ненадлежащим обращением 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 образования и накопления электронных отходов на последующие периоды, рассчитывается их количество на душу
населения. Однако оценка совокупного объема таких
отходов затруднена, поскольку в каждой из стран учитываются разные категории электрического и электронного оборудования.
Ведется учет образования и накопления электронных отходов по десяти категориям электрического и
электронного оборудования, представленным в директиве ЕС „Об отходах электрического и электронного
оборудования” (The Waste Electrical and Electronic
Equipment Directive). Анализ составляющих потока
электронных отходов, проведенный немецкими исследователями [10], показал, что электронные отходы на
40% состоят из отработавшей техники промышленного назначения, на 40% из крупногабаритной бытовой техники и на 20% из бытового электронного оборудования, 5% которых составляют персональные
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компьютеры. В Швейцарии из общего объема образованных электронных отходов около 75 000 т (29%)
представляют собой отработавшее офисное оборудование, 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 категориями 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, находящимися на балансах субъектов хозяйствования Донецкой области. Для осуществления расчетов использовались статистические данные о количестве персональных компьютеров на балансах предприятий и организаций 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 (годовой) „Отчет о наличии вычислительной техники”, которую, согласно Приказу Государственного комитета
статистики Украины от 10.07.2009 г. № 247 [11], юридические лица должны были ежегодно до 15 февраля
подавать в органы статистики. Однако, согласно Приказу Госкомстата Украины от 14.07.2010 г. № 271 [12],
Приказ № 247 утратил силу и такие отчеты предприятиями Украины более не составляются. Поэтому в
данном исследовании приведены статистические данные за период 2004 – 2009 гг.
В 2013 г. все юридические лица со средней численностью работников от 10 и больше человек должны единоразово отчитаться до девятого февраля по
форме № 1-ИКТ „Использование информационно-коммуникационных 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.
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Таблица 1
Годовые объемы образования электронных отходов в некоторых странах*
Страна

Усредненный
Учитываемое электрическое и электронное оборудование
объем
электронных
отходов, т/год
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
Велико915000 офисное оборудование, средства телекоммуникации, игровая
британия
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)

*Таблица составлена автором по [2 – 9]

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

низаций Донецкой области, составило 296,6 тыс. единиц (табл. 2), что в почти в 6 раз больше, чем в 2000 г.
Согласно положению информатизации в Донецкой области [13], в 2006 г. среди персональных ком-

Персональные компьютеры в структуре вычислительной техники занимают абсолютное преимущество
– 99,9%. В 2009 г. количество персональных компьютеров, находящихся на балансах предприятий и орга10
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пьютеров, списанных с балансов предприятий, 78,7%
(4462 ед.) составляли электронные вычислительные
машины начального уровня, 20,9% (1186 ед.) машины современного уровня с 32-битовым процессором
и 0,3% (19 ед.) самые современные ЭВМ с 64-битовыми процессорами. Количество и доля компьютеров
современного уровня, списанных с балансов предприятий 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 компьютера, 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 динамики списания персональных компьютеров с балансов
предприятий и средней массы персонального компьютера 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 свидетельствует о высокой степени соответствия между исходными
и прогнозными данными. Таким образом, для прогнозирования объемов образования электронных отходов на последующие периоды можно использовать
уравнение, приведенное на графике.
Данные графика свидетельствуют о том, что
объем электронных отходов, представленных списанными с балансов предприятий персональными ком-

Таблица 2
Количество персональных компьютеров на балансах предприятий и организаций Донецкой области
Показатели
Количество персональных
компьютеров, тыс. шт.
Пополнение и выбытие
персональных компьютеров в
отчетном году:
- принято на баланс, тыс. шт.
- снято с баланса, тыс. шт.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
102,3 121,4 153,9 181,9 211,9 240,7

15,8
2,4

20,52 27,7
5,7
3,8

38,1
9,1

52,9
14,6

74,1
23,9

Источник [13]

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

Составлено автором по [13]
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Рис. 3. Объем образования электронных отходов в Донецкой области по годам

Составлено автором по [13]
ре обращения с отходами входит создание информационно-аналитических систем и банков данных об
объемах образования и обращения с отходами. То есть
обязанность по сбору информации, необходимой для
установления объемов образования электронных отходов, относится к полномочиям местных органов в
сфере обращения с отходами, а расчет объемов образования, накопления отходов и их прогнозирование
на последующие периоды – органов статистики.

пьютерами, в 2015 г. будет более 6000 т. Объем накопленных электронных отходов за период 2004 – 2015 гг.
составит более 20000 т.
Обязательность прогнозирования предусматривает Хозяйственный кодекс Украины. Изучение проблемы, связанной с накоплением электронных отходов, и разработка стратегии управления обращением
с ними требует наличия статистических данных об
объемах образования и накопления электронных отходов.
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 оплачивают экологические сборы, которые формируют
фонд рециклирования электронных отходов. Такой
фонд является составляющей экологических фондов
охраны окружающей среды.
Статистическая информация об объемах образования 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-
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Шулаева Ю. Е. Динамика образования и
накопления электронных отходов в Донецкой
области
На основании статистических данных о количестве списанных с балансов предприятий Донецкой
области персональных компьютеров сделан прогноз
образования и накопления электронных отходов до
2015 г.
Ключевые слова: электронные отходы, персональный 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.
Key words: electronic waste, personal computer,
statistics, projections, electronic waste generation and
accumulation.
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РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
туватися на результатах проведеного статистичного
аналізу діяльності підприємств металургійної галузі. З
метою визначення динаміки металургійного виробництва, оцінки конкурентоспроможності металопродукції та
окреслення тенденцій розвитку металургійних підприємств потрібно постійно проводити детальний статистичний аналіз. За результатами такого аналізу необхідно
корегувати заходи держави, що проводяться в зазначеній
галузі. Це зумовлює актуальність теми дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням тенденцій розвитку та конкурентоспроможності
металургійної галузі займалися такі вчені, як В. О. Лазарєв, 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 досліджувані методичні підходи та розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічного
механізму модернізації підприємств металургійного
комплексу [1]. О. А. Шакурою удосконалено теоретикометодологічний підхід з аналізу інноваційних процесів в
металургійній промисловості України [2]. Конкурентні
інноваційні стратегії в металургійному комплексі України
в посткризовий період плідно досліджував А. Г. Музиченко [3]. О. Г. Кошелєвою проаналізовано ситуацію та
оцінку тенденцій розвитку підприємств металургійної галузі України для визначення напрямків виходу із кризового стану [4]. Д. Мельник досконало досліджено сучасний стан української металургії, досліджено ризики
та визначено перспективи розвитку в умовах кризи [5].
В. Н. Ращупкиною, О. А. Пастушенко, Н. А. Крикун проведено аналіз економічних показників підприємств металургійної галузі України з метою визначення необхідності проведення реструктуризації [6].
Найчастіше вченими значна увага приділяється дослідженню та аналізу інноваційної складової конкурентної політики в металургійній галузі України, питанням
управління розвитку металургійних підприємств України або регіонів. При цьому недостатня увага приділяється аналізу діяльності металургійних підприємств на рівні
Луганської області. В цьому контексті проблеми розвитку металургії Луганщини потребують комплексного дослідження та проведення детального аналізу діяльності
металургійних підприємств.
Мета статті – на основі проведеного статистичного аналізу розробити пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування та закріплення конкурентних позицій металургійних підприємств Луганської області.

Постановка проблеми. Металургійна промисловість України відноситься до тих провідних галузей,
продукція яких вже сьогодні є достатньо конкурентоспроможною на світових ринках. Це визначає надзвичайно високу роль металургійного комплексу у вирішенні і поточних, і стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни. У територіальній структурі
України металургійні підприємства є ядром регіональних систем і становлять основу економіки та гарантують
підтримку необхідного рівня соціального забезпечення
населення території країни.
Українська металургійна галузь зберегла експортну орієнтованість. В 2011 році майже 80% виплавленої в
країні сталі було відправлено за кордон. При цьому
близько 40% українського експорту становлять напівфабрикати, 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 металургія 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 виробництва сталі. При цьому Україна входить до числа провідних
країн-експортерів металопродукції, конкуруючи з Японією, Росією та КНР. Значна частка експорту в загальному обсязі виробництва сталі впливає на розвиток металургійного комплексу України, що знаходить своє відображення в прагненні адаптувати наявні потужності й технології до вимог світового ринку за якістю та вартістю
продукції.
Металургійна промисловість України, в основному, зосереджена в чотирьох областях країни: Донецькій,
Дніпропетровській, Луганській та Запорізькій. Вагома
частина металургійної галузі України належить Луганській області. Вигідне географічне розташування,
близькість до джерел сировини і ринків збуту продукції,
багатогалузева промисловість, розвинена мережа транспортних комунікацій, висока щільність населення додають області незаперечні переваги перед іншими регіонами 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 контролю з боку органів державної влади, який повинен ґрун14
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Основний матеріал дослідження. Незважаючи
на труднощі, в останні роки металургійні підприємства
Луганщини продовжують нарощувати виробництво.
Крім того, металопродукція, виготовлена на підприємствах Луганщини, вважається високоякісною і конкурентоспроможною 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 скоротились обсяги продукції на підприємствах з інших видів
первинного оброблення сталі (на 63,6%), з виробництва
труб (на 12,5%). Протягом року в області було виготовлено 3,2 млн т. напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, 1,8 млн т. готового прокату чорних металів, 623,5 тис. т. сталі без напівфабрикатів, отриманих
безперервним литтям, 272,5 тис. т. труб великого та малого 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 металургійних підприємств Луганської області. В кризовий період відбулося значне зниження обсягів металургійного виробництва. З 2010 року починається зростання індексу обсягу металопродукції за рахунок активізації
попиту на металопродукцію.
Для адаптації металургійних підприємств до умов
сучасності необхідно максимально ефективно використовувати фінансовий, виробничий та сировинний потенціали.
При оцінюванні діяльності металургійних під-

приємств Луганщини сьогодні, слід відзначити невідповідність технічного рівня виробництва деяких
підприємств та конкурентоспроможності металопродукції, що реалізується, перспективним вимогам її споживачів, а також цілям та завданням високоефективного
розвитку.
Автор поділяє думку дослідників та спеціалістів,
які вважають, що необхідне скорочення використання морально та фізично застарілих виробничих потужностей
та їх заміна на сучасне обладнання шляхом впровадження
інновацій на підприємствах галузі, що підвищить конкурентоспроможність металургійних підприємств [6].
Для більш детального аналізу конкурентоспроможності підприємств металургійної галузі розглянемо динаміку структури операційних витрат реалізованої металопродукції, виробленої на підприємствах Луганщини.
Отже, аналіз структури витрат металопродукції на
металургійних підприємствах Луганської області за
2010 – 2011 рр. дозволяє зафіксувати зростання величин основних видів витрат на виробництво продукції металургійної галузі. Цей факт свідчить про підвищення
собівартості та зниження конкурентоспроможності металопродукції підприємств Луганської області (рис. 2).
В сучасних умовах з метою підвищення ефективності діяльності завданням металургійного комплексу
Луганської області є збільшення виробництва металопродукції. При цьому важливу роль слід приділяти інтенсивним факторам розвитку, максимальному впровадженню досягнень науково-технічного прогресу, більш
ефективному використанню виробничих ресурсів тощо.
Майже 95% продукції металургійної галузі Луганщини дають ПАТ „Алчевський металургійний комбінат”,
ПАТ „Стахановський завод феросплавів”, Лутугінський
науково-виробничий валковий комбінат, ПАТ „Лугансь-
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Рис. 1. Індекси обсягу продукції металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів
у Луганській області (відсотків до попереднього року)
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кий трубний завод”, ТОВ „Метали й полімери”. На цих
підприємствах планується збільшити темпи зростання виробництва більш ніж на третину та виробити металопродукції на 15,6 млрд грн.
Алчевський металургійний комбінат (АМК), що
входить до складу корпорації „Індустріальний союз Донбасу”, 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 наростило виробництво сталі до вересня на 18%, до 342 тис. т, а
до АППГ – на 55%. За 2011 р. „Алчевськкокс”, що входить до складу корпорації ІСД, наростив випуск коксу
на 0,3%, до 2,447 млн т. У жовтні підприємство збільшило 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 сортопрокатного стану. Машина буде працювати з агрегатом піч-ківш і
вакууматором. Устаткування, як очікується, буде запущене до 2016 р. Устаткування підвищить конкурентоспроможність заводу. Крім того, це рішення є ознакою
наміру акціонерів витрачати гроші на модернізацію компанії. Завод планує реалізувати й інші проекти, включаючи будівництво нової аглофабрики. Ключовим фактором успіху при реалізації цих проектів буде фінансова
стабільність групи ІСД.
ПАТ „Стахановський завод феросплавів”
(СЗФ) більше 45 років спеціалізується на випуску кременистих сплавів і є найбільшим виробником феросиліцію в Україні. Завдяки проведеній реконструкції завод
випускає не тільки кременисті сплави, але, починаючи c

2004 року, і марганцеві сплави. За період 2011 року завод збільшив виробництво феросплавів на 0,5% у порівнянні з 2010 роком – до 147,3 тис. т. За повідомленням Української асоціації виробників феросплавів, за вісім
місяців завод наростив виробництво феросиліцію (у перерахуванні 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 феросплавів тимчасово призупинив свою діяльність через високі 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 відновлення виробничої діяльності Стахановського заводу феросплавів, яке заплановано провести в три етапи. З 1 березня запущено 4 електропечі. Протягом двох подальших тижнів підготовлені до запуску ще дві печі. Восьму
піч планується запустити в III – IV кварталі після проведення ремонту. Також ПАТ „Стахановський завод феросплавів” планує направити 33 млн грн на впровадження
інвестиційних, зокрема енергозберігаючих і екологічних,
проектів.
Луганський трубний завод (ЛТЗ) виробляє труби для підземних трубопроводів, систем водопостачання, будівельних металоконструкцій і водостічних систем.
Продукція заводу затребувана і на ринку України, і за
рубежем – у країнах СНД, Європи, Африки й Сполучених Штатах Америки. У листопаді 2011 року Луганський ТЗ виробив 11,4 тис. тонн сталевих труб, що на 10%
менше, ніж у жовтні. Усього з початку 2011 року випуск труб на підприємстві склав 190,2 тис. тонн, проти
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Рис. 2. Динаміка структури операційних витрат реалізованої металопродукції
на металургійних підприємствах Луганської області за 2010 – 2011 рр.
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205,7 тис. тонн за аналогічний період минулого року.
Починаючи з вересня 2012 року, ЛТЗ поступово призупиняє свою діяльність через підвищення цін на сировину.
Завод „Метали й полімери” – це одне з найсучасніших в Україні підприємств, що використовує нове технологічне обладнання й передові технології для виробництва оцинкованого рулонного прокату й оцинкованого рулонного прокату з полімерним покриттям. Продукція заводу призначена для цивільного й промислового
будівництва, виготовлення сендвіч-панелей, фасадних
профнастилів, фасадних металевих панелей, металочерепиці й інших сучасних конструкційних виробів. Партнер 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 підприємствам України та СНД, до країн Європи, Азії, Африки,
Ближнього Сходу. При підведенні підсумків Національного рейтингу якості товарів і послуг ТОВ „Метали й
полімери” одержало статус „Товаровиробник року –
2011”. Тепер холоднокатаний оцинкований рулон з полімерним покриттям, який випускає завод, буде маркований „Зіркою якості”.
Лутугінський державний науково-виробничий
валковий комбінат – спеціалізується на виробництві
валків чавунних для металургійної й іншої галузей промисловості, 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 становлять 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 Луганщини зумовлює підвищення попиту на металобрухт.
Розвиток металургійного комплексу Луганщини відбувається 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’язано з достатньо високою долею виплавки сталі в мартенівських печах. В останні роки спостерігається зменшення 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 мінімізації 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, існують прогнози, що в міру розширення розливання сталі
на міні-заводах, металофонд Луганщини, а в перспективі і України в цілому, буде значно зменшуватися, що
може привести до значного дефіциту металобрухту.
Всі ймовірні тенденції розвитку металургії Луганської області визначають характер її участі в процесі економічного зростання економіки. При цьому необхідно враховувати 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 закріплення 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 Забезпечення високої
засобів
доходності
металургійного
виробництва
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Забезпечення цінової
підтримки з боку
споживачів
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умов доступу на ринку металопродукції та прискореного повернення експортного ПДВ підприємствам-експортерам;
2) спрощення ввозу та амортизації капітального
устаткування, що дозволить збільшити обсяг виробництва й знизити собівартість продукції, що випускається, а
також стимулювати відмову від невикористаних на
підприємствах і застарілих фондах, що підвищить фондовіддачу;
3) стимулювання розвитку будівельної, трубної та
машинобудівної галузей, які є основними споживачами
сталі на внутрішньому ринку;
4) розробити заходи щодо технічного переозброєнню низькорентабельних металургійних підприємств на
основі ресурсозберігаючих технологій та впровадження
сучасного обладнання;
5) зниження тарифів на енергоносії або здійснення
субсидіювання підприємств металургійної галузі як стратегічно 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 проведена економічна політика. Основним завданням експортерів металопродукції буде активний захист своїх
нинішніх ринкових позицій, упровадження інноваційних
проектів в галузі та зменшення собівартості продукції.
Аналіз динаміки виробництва основних видів металопродукції в Луганській області свідчить про те, що починаючи з 2009 року обсяги її виробництва поступово
збільшувалися. Але, незважаючи на пожвавлення попиту на металопродукцію, металургійні підприємства Луганщини мають деякі перешкоди в своєму розвитку. З
метою підвищення ефективності функціонування й закріплення конкурентних позицій металургійних підприємств Луганщини було запропоновано відповідні заходи державної політики.
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Федько Я. В. Розвиток та конкурентоспроможність металургійних підприємств Луганської
області
В статті окреслено тенденції розвитку металургійних підприємств Луганської області. Проведено статистичний аналіз виробництва продукції на підприємствах
даної галузі, досліджено рівень її конкурентоспроможності та запропоновано заходи політики держави щодо
підвищення ефективності діяльності металургійних
підприємств.
Ключові слова: металургійні підприємства, аналіз,
ефективність.
Федько Я. В. Развитие и конкурентоспособность металургических предприятий Луганской
области
В статье определены тенденции развития металлургических предприятий Луганской области. Проведен статистический анализ производства продукции на предприятиях данной отрасли, исследован уровень ее конкурентоспособности и предложены мероприятия государственной политики относительно повышения эффективности деятельности металлургических предприятий.
Ключевые слова: металлургические предприятия,
анализ, эффективность.
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ВОЗМОЖНОСТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ)
В период с 2004 – 2012 годов обеспечение сельских населённых пунктов централизованным водоснабжением в Донецкой области существенно сократилось
(табл. 1), что привело к ухудшению социально-экономического положения сельского населения. Деградация
систем централизованного водоснабжения продолжается, что негативно отражается на экономике личных подсобных хозяйств, формирует у населения комплекс социальной незащищенности, негативное отношение к органам власти, усиливает миграцию из сельской местности. 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 использовать на хозяйственно-питьевые нужды как подземные,
так и поверхностные воды. В 2011 г. 32% источников
децентрализованного водоснабжения не отвечали санитарным нормам [4, с. 216]. Из поверхностных источников централизованного водоснабжения 12,4% воды не
соответствовали санитарно-химическим показателям и
10,27% по микробиологическим показателям. Отклонения из подземных источников централизованного
водоснабжения составили в 2011 г. по санитарно-химическим показателям 47,9%, по микробиологическим
показателям – 2,06%. Воды источников децентрализованного водоснабжения не отвечали по санитарно-химическим условиям качества на 48,2%, по микробиологическим – на 16,9% (в 2010 г. – 23,1%) [4, с. 217].
Часто вода из подземных источников не может быть использована не только для питья, но и для обеспечения
скота и полива приусадебных участков.
С учетом гидрогеологических условий водоснабжение населения в сельской местности означает поддержание 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 канализацию сократилось с 51 до 45. Удельный вес
общей жилой площади, оснащенной водопроводом,
вырос за указанный период с 33,1% до 37,7%, а оснащенной 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]. Количество потребителей, в целом по области, в сельской
местности сократилось на 15,3% или на 15129 единиц.
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Только в семи из 17 сельских районов области наблюдался рост числа потребителей – на 6973 ед. (возможно,
что рост обеспечен за счет подвода воды к индивидуальным 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 стабилизировалось: рост числа потребителей наблюдался в 10 районах и составил 2536 ед., но в 7 районах количество потребителей сократилось на 1344 ед. Потребители продолжают терять возможность централизованного водоснабжения.
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 осталось 40, в Добропольском – из 26 осталось 16, в Александровском – из 25 осталось только 10.
За период 2004 – 2011 гг. рост протяженности водоводов наблюдался только в 5 районах области и составил 90,3 км. В остальных районах протяженность водоводов сократилась за этот период на 448,7 км. Особенно сильно сокращение в Константиновском районе – на
85,2%, Александровском – 51,2%, Тельмановском –
36,1%.
За счет вывода из эксплуатации изношенных водоводов следовало ожидать уменьшения доли ветхих и
аварийных в протяженности, оставшихся в эксплуатации. 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 выросла 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 Красноармейском 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. Протяженность 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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Таблица 1
Динамика показателей водоснабжения по сельской местности Донецкой области (2011 г. к 2004 г., %)
Районы

Амвросиевский
Артемовский
Великоновоселковский
Волновахский
Володарский
Добропольский
Константиновский
Красноармейский
Марьинский
Новоазовский
Александровский
Первомайский
Славянский
Старобешевский
Тельмановский
Шахтерский
Ясиноватский

Количество
потребителей

92,8
100,3
61,9
74,7
131,2
60,1
38,0
97,8
79,9
144,1
32,7
139,4
281,4
56,6
48,9
117,6
105,1

Протяженность

Отпуск воды

всего
34,1
72,2
31,0
59,5
74,7
63,4
3,8
52,0
43,2
76,5
3,1
64,9
97,2
95,0
108,7
273,2
84,1

на 1
потребителя

36,7
72,0
50,0
79,7
56,9
105,4
10,0
53,2
54,0
53,1
9,5
46,5
34,5
167,5
222,3
232,4
80,0

Из вышеизложенного следует, что в целом в сельской местности Донецкой области в 2004 – 2011 гг. происходила активная деградация инженерных систем водоснабжения. Положительные явления в отдельных районах 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 отпуска воды потребителям. Увеличение отпуска произошло 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 составило в 2011 г. на 1 человека в сутки 117 литров, что очень
немного, учитывая расход на содержание домашних животных. 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 водопроводов 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 потреблении между городскими и сельскими абонентами сократилась.
Системы водоотведения в сельской местности в

Водоводов

Уличных
сетей

70,5
90,1
109,5
82,4
81,9
92,7
14,8
88,7
117,8
135,8
48,8
99,6
111,0
102,1
63,9
86,2
85,3

117,7
167,0
92,4
85,8
83,1
88,6
154,7
79,0
234,9
101,3
53,0
104,5
167,9
49,2
78,5
203,1
293,0

Внутриквартальных
сетей

276,0
51,6
191,9
94,6
135,7
н/д
6,3
222,2
88,1
100,0
68,1
н/д
113,2
113,7
99,0
н/д
130,6

Мощность
насосных
станций

Мощность
водопроводов

63,1
300,7
81,5
136,9
120,8
87,5
49,7
73,3
74,5
64,4
67,5
523,7
72,5
41,4
58,3
52,1
36,9

63,1
212,7
81,5
140,3
120,8
87,5
49,7
73,3
86,0
60,7
50,0
321,1
72,5
43,4
48,8
52,1
36,9

настоящее время имеются в 9 районах Донецкой области. В 2011 г. по сравнению с 2004 г. объём пропущенных
сточных вод сократился на 26,8%, особенно значительно в Володарском, Марьинском, Славянском и Ясиноватском районах, но вырос в Волновахском и особенно
– в Шахтерском районах. Пропускная способность канализации и очистных сооружений значительно больше
– только в Волновахском районе она используется на
29%, в остальных – существенно меньше.
Протяженность главных канализационных коллекторов 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 внутриквартальной сети уменьшилась на 23,5%. Удельный вес ветхих 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 практически не замечено обществом и не обеспокоило его,
как и органы государственной власти. И это является
немаловажной причиной того, что положение продолжает ухудшаться, если не повсеместно, то во многих
регионах.
Водоснабжению сельского населения в научной и
специальной периодике уделяется недостаточно внимания. Отдельные аспекты рассматриваются в работах [7 –
17], однако целостной оценки проблемы и обоснования
путей её разрешения нет.
20
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В связи с этим целью настоящей статьи является
обоснование необходимых мер по стабилизации водоснабжения сельских населенных пунктов в регионе.
Суть произошедшего и происходящего недостаточно охарактеризовать как деградацию жилищно-коммунального хозяйства. Более правильно квалифицировать
происходящее как негативное социально-экономическое
явление, как нанесение ущерба жизнеобеспечению населения и собственности территориальных общин. Население получило социально-психологическую травму,
вызванную ухудшением условий жизнедеятельности и,
понесло экономические потери вследствие пор удорожания водоснабжения, снижения продуктивности личных хозяйств. При этом потерпевшие не услышали даже
извинений, никто из должностных лиц не получил никаких порицаний, не то чтобы был наказан.
Системы централизованного водоснабжения создавались в совершенно иных условиях, чем сегодня, соответственно их социально-экономическая эффективность, определённая на момент создания, в настоящее
время полностью обесценена. Часть систем водоснабжения 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, обязывающие выполнять данную социальную функцию.
С переходом на новые формы собственности обеспечение общественных благ для предприятий стало обременением. Органы государственного управления и местного самоуправления также попытались снять с себя обязательства по жизнеобеспечению населения, попытавшись перевести предприятия жилищно-коммунального
хозяйства на рыночные методы. При этом не было учтено, что предприятия ЖКХ остаются естественными монополиями, следовательно, контроль за их деятельностью необходим, как и средства регулирования. Оставшись без надзора предприятия ЖКХ, сосредоточились
на обеспечении собственных экономических интересов.
Это привело к бесконтрольному росту расходов, в том
числе и не связанных с производством, систематической убыточности, к невыполнению норм воспроизводства основных фондов, что, в конечном итоге, выразилось в росте физического износа основных средств,
выводу из эксплуатации вследствие полной непригодности отдельных частей или полностью систем водоснабжения. Многие потребители лишились возможности получать услуги по водоснабжению и водоотведению, собственность государства и территориальных общин обесценилась.
Из этого следует, что необходимо восстановить
контрольные и регулирующие функции органов власти
по отношению к предприятиям жилищно-коммунального хозяйства, причем не только коммунальной, но и друЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

гих форм собственности. Задачи органов контроля и
регулирования: 1) стабилизировать предоставление
услуг водоснабжения и водоотведения; 2) сохранить действующие инженерные системы жилищно-коммунального 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 методического потенциала нет. Для этой работы следует привлекать специализированные аудиторские организации,
предусматривая для их оплаты ежегодно в бюджете необходимые средства.
Для обеспечения институциональных условий сохранности собственности государственной и территориальных общин следует ужесточить юридическую ответственность (до уголовной) за сохранность собственности
государства и территориальных общин, как должностных лиц органов местного самоуправления, так и руководителей и коллективов предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В отношении субъектов иных форм
собственности юридическая ответственность за сохранение систем водоснабжения также должна быть усилена. Это ключевое условие обеспечения стабилизации всего жилищно-коммунального хозяйства (подробнее изложено в [18]).
Стабилизация предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению должна включать сохранение:
всех прежних абонентов; объемов отпуска воды потребителям, как минимум по графику, ежедневно, в удобное для потребителей время.
В результате произошедших процессов деградации
многие жители полностью потеряли возможность пользоваться услугами централизованного водоснабжения и
водоотведения. При отсутствии возможности полноценного использования местных источников водоснабжения, условия жизнедеятельности существенно ухудшились. Питьевую воду приходится завозить или покупать
в Донецкой области. Вода из местных источников, колодцев, артезианских скважин, сильно минерализованная, используется только для хозяйственно-бытовых
целей, в том числе и для содержания домашних животных, для полива приусадебных участков она непригодна.
Причины деградации систем водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях состоят в недостаточном по объёму инвестировании в воспроизводство
основных фондов и неэффективном использовании
средств. Вследствие этого инженерные сети и оборудование сначала становились ветхими и аварийными, а
затем выводились из эксплуатации из-за полной непригодности к дальнейшей эксплуатации.
Самостоятельно решить проблему полноценного
водоснабжения подавляющая часть населения в настоящее время не в состоянии. Следовательно, восстанов21
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ление ранее выбывших из эксплуатации, а также ветхих
и аварийных систем и создание новых может осуществляться только при участии предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), а также внешней инвестиционной поддержке. Такую поддержку могут оказывать как действующие субъекты хозяйствования, так и, в основном, органы местного самоуправления 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 используют различные виды ресурсов, что приводит к росту себестоимости. Об этом свидетельствует многократная разница между удельной себестоимостью в разных, в том
числе и смежных регионах.
Следовательно, себестоимость и тарифы также
должны быть предметом общественного и государственного контроля. Существенные завышения себестоимости должны тщательно изучаться и за такие нарушения
также целесообразно ужесточить юридическую ответственность руководителей и коллективов предприятий
ВКХ.
Недостаток инвестиционных ресурсов все без
исключения специалисты публично объясняют: а) отсутствием должной бюджетной поддержки; б) низким уровнем тарифов; в) неполными платежами потребителей.
Сразу следует отметить, что в публичных источниках нет признаний в неэффективном использовании ресурсов 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 сельских районах Донецкой области. Из чего следует, что резервы повышения эффективности деятельности предприятий имеются, их реализация позволит увеличить
объём собственных инвестиционных ресурсов.
Собственные инвестиционные ресурсы предприятий (прибыль и амортизационные отчисления) должны
обеспечивать, как минимум, простое воспроизводство
основных фондов – сохранение инженерных коммуникаций и оборудования в рабочем состоянии, недопущение старения. Для восстанов-ления выбывших из эксплуатации элементов основных фондов необходимо
привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов,
в том числе бюджетных средств и заёмных средств, но
только при условии полного и эффективного использования собственных инвестиционных ресурсов предприятий ВКХ.

Уровень тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения должен обеспечить возмещение не всех, а
только необходимых и обоснованных расходов предприятий. В состав „экономически обоснованных расходов”
зачастую включаются затраты на закачку воды, теряемой в процессе транспортировки к потребителям, завышенные административные расходы, завышенный фонд
оплаты труда (при низкой производительности персонала) 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 абонентов приборами учёта, что позволит своевременно выявлять неплательщиков и принимать к ним необходимые
меры. Такие меры в обязательном порядке должны согласовываться с органами местного самоуправления и
под их контролем применяться. При этом полное отключение потребителей недопустимо – они должны иметь
возможность получения воды хотябы в минимальном
объёме.
Таким образом, для стабилизации положения с
централизованным водоснабжением сельских населённых пунктов необходимо восстановить контроль и регулирование деятельности предприятий ВКХ со стороны
органов местного самоуправления, ограничив действие
рыночных регуляторов в сфере жизнеобеспечения. Эта
работа должна быть организована, как минимум, на уровне 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 коллективов за рациональное эффективное хозяйствование, за
соблюдение норм воспроизводства основных фондов,
за сохранность имущества территориальных общин.
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Східної України. Виявлено причини деградації водопостачання, запропоновано концептуальні положення
щодо стабілізації становища, найважливішими з яких
є наджорстка юридична відповідальність посадових
осіб органів міського самоврядування, керівників та
колективів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за ефективність господарювання, збереження та відтворення основних фондів.
Ключові слова: водопостачання села, житловокомунальне 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 населённых пунктов в Донецкой области – в маловодном
регионе Восточной Украины. Выявлены причины деградации водоснабжения, предложены концептуальные положения стабилизации положения, важнейшим
из которых является ужесточение юридической ответственности должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей и коллективов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства за
эффективность хозяйствования, сохранность и воспроизводство основных фондов.
Ключевые слова: водоснабжение села, жилищно-коммунальное хозяйство, водопроводно-канализационное хазяйство, воспроизводство основных фондов, 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 plumbingsewage economy for efficiency of menage, maintainance
and recreation of capital assets.
Key words: water-supply of village, житлово-комунальне economy, plumbing-sewage economy,
recreation of capital assets, legal responsibility of leaders,
investment resources.

Інякін В. М. Можливості стабілізації
централізованого водопостачання у сільскій
місцевості (за матеріалами Донецкої області)
Аналіз свідчить про суттєве скорочення централізованого водопостачання сільських населених
пунктів у Донецькій області – маловодному регіоні
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ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ВЛАДИ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ СВІТОВОГО ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Вступ. Актуальність дослідження процесів інституціоналізації міжнародної влади зумовлена багатьма
трансформаційними процесами, які потребують досягнення 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 дослідників, 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. Хабермаса, Е. Холла, К. Ясперса та ін. Проте кризи і конфлікти на рівні міжнародної влади поступово набирають
перманентних рис. При цьому процес структурування
світового політико-економічного простору, що регулюється інформаційно-комунікаційним потоком, носить циклічний характер. Особливої уваги ці проблеми набувають у XXI сторіччі у зв’язку з новими сітьовими структурами комунікацій та можливостями систем, що самоорганізуються.
Врешті-решт, державоцентричні стратегії легітимування 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 міжнародної 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 міжнародної влади приділяють увагу С. Амін, Дж. Аррігі,
М. Арчер, В. Базилевич, У. Бек, О. Білорус, І. Валлерстайн, А. Гальчинський, В. Геєць, Е. Гідденс, А. Гриценко, В. Дементьєв, П. Друкер, М. Кастельс, Г. Колодко, 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 зосереджується на проблемах забезпечення безпеки та про-

тидії загрозам у зв’язку з появою нових центрів сили,
переструктурування світового виробництва, підвищення попиту на ресурси, а також на нових режимах нагромадження капіталу тощо. Закріплення нової конфігурації світової економіки спричиняє високу ймовірність виникнення конфліктів між акторами міжнародних відносин і за збереження досягнутих, і за завоювання нових позицій в ієрархії владних інститутів.
До того ж, світова економічна криза вкотре підтвердила недостатню дієвість механізмів прямого зв'язку між владними структурами й інститутами громадянського суспільства в межах світового політикоекономічного простору, і саме в цьому більшість аналітиків вбачає головну причину появи принципово
нового чинника, що впливає на зміну глобальної системи комунікації – посилення ролі синергетичних ризиків. Водночас необхідність комунікативної дії акторів
в межах світового політико-економічного простору і
спільна відповідальність щодо проблем, пов’язаних з
навколишнім середовищем, уводять до легітимативної проблематики інституціоналізації міжнародної влади
принципово новий аспект, надаючи їй когнітивного
виміру нормативної бази економічної безпеки людини, суспільства та держави.
Метою статті є дослідження методологічних проблем аналізу інституціоналізації міжнародної влади як
засобу ефективної комунікації світового політико-економічного простору, обґрунтування умов формування норм соціальної відповідальності акторів міжнародних відносин.
Результати. Поняття „міжнародна влада” –
складне й суперечливе. Міжнародна влада являє собою одну з фундаментальних засад у розвитку світового господарства. Вона має правовий, соціальний,
економічний, ідеологічний характер. За таких умов системність – універсальна якісна характеристика інституціоналізації міжнародної влади. Насамперед, це наявність наднаціональних владних структур різних
рівнів і масштабів, які базуються на можливостях застосування 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 влас24
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ного рішення. „Це можливо лише тоді, – вважає
Ю. Хабермас, – коли норми, що урядують світовим
громадським життям, будуть створені самими адресатами, за активної їхньої участі [1, с. 113].
Проте, неоднаковий рівень розвитку промисловості між країнами та регіонами зумовлює нерівномірність їхнього зростання, породжує складні системні
утворення, які мають багаторівневу структуру [2]. Перший прошарок – аграрно-сировинні суспільства й
економіки, управління якими здійснює ресурсодобуваючий капітал. Другий прошарок – науково-технологічні 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 прошарків світового капіталу.
Додана вартість перевезення природно-сировинних ресурсів складає усього 1%. Додана вартість при
виготовленні кольорових телевізорів – одного з видів
продукції другого прошарку – уже 16%. Цей же показник при виготовленні комп’ютерів – продукції
третього прошарку – підвищується вже до 1700%, а
при виготовленні супутників, що забезпечують панування над світовими мережами капіталу третього прошарку, – і до 2000%. Таким чином, при переході від
першого до другого прошарку додана вартість підвищується у 10 – 20 разів, від другого до третього – у
100 – 1000 разів, але рентабельність четвертого прошарку перевершує третій прошарок приблизно в
10 тисяч разів [6, с. 154].
Разом із тим, боротьба за нові ринки збуту промислових 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 увагу привертає той факт, що виробництво суспільних
благ або інші завдання, такі як зовнішня й навіть внутрішня безпека, економічний та соціальний добробут,
частково перемістилися до міжнародних, інколи наднаціональних недержавних утворень, які створені державами, але мають власний правовий статус і повноваження діяти незалежно від держав. Суть такого зрушення, як вважає І. Малий, полягає в тому, що зростання 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
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самодостатності та самоідентифікації, що супроводжуються розвитком форм самоорганізації, постає проблема індивідуалізованого підходу до управління економікою і ствердження просторової локалізації, наслідком чого буде заглиблення регіоналізації та дифузія державних функцій управління [8, с. 12]. У цій
ситуації при збільшенні соціальних мереж зростає
гетерогенність, невизначеність взаємопроникнення
фрагментів різних структур, рухомість меж, кардинально змінюється співвідношення господарських
норм і аномалій. Відповідно до концепції М. Кастельса, мережеве суспільство характеризується одночасною трансформацією економіки, праці і зайнятості,
культури, політики, державних інститутів і, в кінцевому 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 інформаційними мережами. Саме мережеві форми організації забезпечують істотну соціальну мобільність акторів в межах світового політико-економічного простору. При
цьому варто враховувати, що мережевий підхід у визначенні інституціоналізації міжнародної влади як засобу ефективної комунікації світового політико-економічного простору дає змогу не тільки оперувати
загальним поняттям соціального капіталу, але й
здійснювати вимірювання – щільності мережі, сили
мережевих зв’язків, їхньої сталості; будувати різні мережеві конфігурації, наочно демонструючи розбіжності
структури того чи іншого соціального капіталу [10, с.
109].
Разом із тим, динамізм соціальної структури мережевого суспільства, його глобальне охоплення, обумовленість фінансовими ринками, інформаційними
потоками проявляються різними шляхами і з різною
інтенсивністю в усіх сферах людської діяльності (економічної, 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 загрози 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 пов’заного з нею нового тезаурусу політичної діяльності
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акторів міжнародних відносин в контексті „відкритого 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 конкретній акції розбудови іншого світу”. Узгодженою позицією Форуму є опозиція неоліберальній глобалізації,
що передбачає, поміж іншим, і несприйняття політики
насильства, війни, мілітаризму, кастової системи.
Орієнтуючись на ідеї альтерглобалізму, Форум запропонував нову модель конвергенції, що ґрунтується на
повазі до багатоманітності акторів міжнародних відносин [12, с. 212].
Отже, сьогодні стає очевидним, що наявність і
широка доступність сучасних інформаційних технологій поступово перетворюється в перспективний геополітичний ресурс, висуває актора міжнародних відносин, що володіє ним, в авангард світового розвитку,
забезпечує пріоритет у глобалізованих процесах. У той
же час за наявності, здавалося б, широкого інформаційного зближення людство стає усе більше диференційованим. Один із найбільш значущих результатів
розвитку суспільства в інформаційному діапазоні –
виникнення складних і тонких технологій керування
нематеріальними потребами особистості. Саме на концепції „обмеженої раціональності”, в умовах якої мусять діяти люди, ґрунтується когнітивна модель Г. Саймона. На його думку, людина здійснює вибір, керуючись не оптимальністю рішення, а радше певними
алгоритмами, які дають змогу ухвалювати правильні
рішення. За концепцією Г. Саймона, для поведінки
однієї ізольованої особи неможливо досягти скількинебудь високого ступеня раціональності. Кількість альтернатив, які вона повинна розглянути, настільки велика, 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 далеко не завжди збігаються з інтересами окремих
акторів міжнародної влади. Особлива небезпека цієї
суспільної поляризації пов’язана з тим, що мета і результат діяльності соціальних груп, які формуються,
можуть бути діаметрально протилежними, що провокує певною мірою соціальні конфлікти та структурні 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 найбільше вигод, висуває на порядок денний питання
про соціальну відповідальність акторів щодо формування моделі і пріоритетів інституціоналізації міжнародної влади.
Зазначимо, що в основі інституціоналізації міжнародної влади як засобу ефективної комунікації світового політико-економічного простору лежать ціннісні
орієнтації людини з їх певними нормами соціальної
відповідальності, які визначають специфіку самореалізації особистості в органічній єдності продуктивних
сил та системи виробничих відносин світового господарства. Одночасно ієрархізація, розгалуження і
формування норм соціальної відповідальності акторів
міжнародних відносин утворюють в сукупності дедалі
глибшу гетерогенність мережевих комунікацій світового 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 суперечать 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-економічного простору лежать ціннісні орієнтації людини, 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 ефективної комунікації світового політико-економічного
простору, що визнає перспективи здійснення політичних, економічних, соціальних перетворень та формування легітимаційних механізмів інституціоналізації
міжнародної влади.
В основі інституціоналізації міжнародної влади як
засобу ефективної комунікації світового політико-економічного 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 механізмів інституціоналізації міжнародної влади є засобом ефективної комунікації світового політико-економічного простору, який здатний надати належного
взаємного рівня відкритості та довіри між акторами
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міжнародних відносин. Актуальним напрямком продовження досліджень у цьому напрямку є розробка
легітимних механізмів інституціоналізації міжнародної
влади.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ
ненных ему структур, выполняющих функции мирового жандарма, в инструмент уничтожения людей.
Все цветные революции, происходящие в последнее
время, и на их основе возникающие гражданские войны практически всегда начинаются не по инициативе
самого населения или, как говорится в марксистской
политэкономии, его передового отряда – пролетариата, а провоцируются бандой наемников, финансово
подкармливаемых из источников, которые подпитываются указанными структурами. Естественно, что
цели и задачи таких революций курируются структурами, названными нами „мировым жандармом”, и направлены они на удовлетворение интересов той кучки
элитарного населения, которую именуют олигархатом
[11].
Поэтому, наверно, стоит задуматься пролетариату и вообще широким слоям населения, а также организациям и лидерам, их возглавляющим, а не сменить
ли „булыжник в руках пролетариата”, то бишь методы
революционного переустройства общества, как первейшего оружия в защиту своих интересов, на другой, более действенный инструмент, соответствующий
не только нынешнему уровню развития производительных сил и производственных отношений в современном обществе, но и невероятно возросшему уровню
развития общественного интеллекта, который сосредоточен практически в каждом из нас?
Сегодняшний уровень развития производительных сил даже при существующих технологиях способен полностью обеспечить удовлетворение материальных потребностей людей в планетарном масштабе
в соответствии со всеми физиологическими нормами. Но, в то же время, они дали в руки провокаторов
всякого рода революций и войн такой арсенал вооружения, что с его помощью можно многократно уничтожить все население планеты. Да и в локальных войнах этот арсенал вооружений позволяет эффективно
уничтожать население стран, ставших жертвой провокаций со стороны мировых жандармских структур,
таким образом устанавливающих политические режимы в своих интересах, закрепляя порабощенные народы на траекториях медленного социально-экономического угасания.
Указанное предполагает осознание, с одной стороны, опасности использования военного арсенала в
целях переустройства общества; с другой – веры в

Введение. В настоящее время нет единого научно-обоснованного мнения по поводу сущности будущего общества, характеризуемого в органическом
единстве его производительных сил и производственных отношений, к которому должно прийти планетарное сообщество стран либо в разрезе отдельных самостоятельных 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 коммунизм, обрисованной в рамках марксистско-ленинского учения, в настоящее время рассматривается как
утопическая идиллия, а апологеты „Экономикс” в
любой его части или направлении просто не задумываются над проблемами будущего мироустройства.
Разве, что отдельные футурологи, воспитанные в рамках западной экономической теории, время от времени представляют различные, как правило, апокалипсического характера концепции, в которых перспективы будущего общества обрисовываются весьма неопределенно и неоптимистично.
В то же время сегодня над миром нависла и
управляет его глобальным развитием практически
единственная идеология, воплотившая в себя эгоистические страсти малочисленной, но в финансовом
отношении могущественной части населения, которую
называют всем понятной дефиницией под названием
„олигархат”. Однако интересы олигархата фактически 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 ресурсов. Об этом свидетельствуют продолжающиеся
войны, масштабные террористические операции, цветные революции и т. д., и т. п., которые в той или иной
степени интенсивности продолжают уничтожать мировое население.
Заметим, обращая внимание активных сторонников и последователей классового марксистско-ленинского 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 подчи28
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Для того, чтобы обрисовать будущую экономику и общество, необходимо знать, что с нами происходит в настоящее время и, желательно, с научной
точки зрения. Поэтому мы не будем перечислять факты и эпизоды негативного состояния нашего бытия.
Их все знают. Мы пойдем другим путем – путем объяснения причин такой ситуации с научно-теоретической
точки зрения, используя инструментарий политэкономического анализа.
Вначале определим, при каком типе государственного устройства мы живем? По фактам систематического нарушения в нашей стране принципов конституционной демократии (разделения властей, отсутствия
системы демократических выборов и т. п.), бесправия широких слоев населения и, наоборот, вседозволенности элитной прослойки населения и т. п. мы
живем в условиях монополизированных структур государственной власти, которую называют емким понятием „диктатура”. В условиях какой диктатуры? Судя
по поведению представителей высшей бюрократии и
богатейшей части населения, называемой олигархатом, эта форма власти есть диктатура олигархата. Что
же она из себя представляет?
Как известно, понятие диктатуры означает „неограниченную власть лица, группы, класса” [10,
c. 200]. В экономической теории (политэкономии) есть
понятие диктатуры пролетариата как монополизированной формы административной власти в виде государства „переходного периода от капитализма к социализму, функции которого состоят в использовании власти пролетариатом для подавления сопротивления 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 монополистической структуры в современном российском
обществе, возникшей на ниве возродившейся системы 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 богатых и влиятельных лиц общества как инструмент
подавления свободы и волеизъявления широких слоев населения, закрепления победы своей узкогрупповой власти в обществе, обороны от действий внутренней и международной оппозиции, направленных
в сторону народно-демократических преобразований.
Таким образом, диктатура пролетариата и переживаемая 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-

возросший уровень общественного интеллекта, который позволил бы обеспечить более эффективное решение всех проблемных общественно-политических
вопросов, возникающих перед мировым сообществом, за столом переговоров на любом уровне возникновения острых проблем. Причем, сегодняшние
коммуникационные средства и технологии позволяют на самом высоком уровне оперативности рассмотреть и снять все напряженности, которые, как правило, возникают из-за недостатка информации о правильном ходе развития событий или ее искусственного искажения.
Соответственно в предположении этих условий
можно обеспечить возобладание разума в решении
проблемных вопросов, выстраивая процедуру такого
решения на человеческом благоразумии, справедливости, честности, моральной и этической чистоплотности, которые в чистейшем виде являются инструментами разрешения противоречий, в любом обществе работающими в пользу именно широких слоев
населения, а не кучки людей, стремящихся к узурпации любых форм власти на всех уровнях управленческой иерархии.
Существуют ли предпосылки такого развития событий в России, на Украине и во всем мировом пространстве в условиях все более расширяющихся тенденций глобализации или они еще не созрели? На этот
вопрос мы и попытаемся ответить в этом материале.
1. Политэкономические аспекты причинности кризиса российской и украинской экономики
и общества
Как известно, функции любой науки, в том числе
и экономической теории, состоят, во-первых, в объяснении сущности явлений; во-вторых, в разработке инструментария прогнозирования их развития;
в-третьих, в использовании полученных результатов для
практических целей.
Третья функция остается наиважнейшей. И является 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 современная и будущая экономика и общество? Куда мы должны 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 делались попытки ответа на них.
Тем более, что в настоящее время ответы на эти
вопросы в науке весьма расплывчаты, поскольку идеалы коммунизма, по большому счету, оказались несбыточными, а заменившие их суждения о будущем
человеческой цивилизации в виде апокалипсических
футурологических прогнозов, насыщенных пессимизмом, не вносят ясности о будущем устройстве общества и мирового сообщества.
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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 политическая фигура беззаветно преданного идеалам коммунизма, как И. В. Сталин. А если вместо него попадутся
лица, подобные Пиночету или Пол Поту? То есть коммунисты стремятся зациклить историческое развитие
нашего общества на одном и том же круге, где фактически не будет никакого развития.
Либералы, опираясь на принцип „невидимой
руки” А. Смита, который, кстати, ложен, что легко доказывается по неравновесной модели экономики,
предлагают оставить все, как есть, и даже ослабить
административную власть в регулировании экономики, что приведет к полному засилью в стране олигархата 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 деятельности дружно взяться за „ремонт” нашего общего
дома, то бишь общества. И пример в этом должна
показать в первую очередь научно-техническая, творческая, управленческая элита и функционирующее в
реальном секторе предпринимательство без всяких
кровавых революций.
Возможен ли такой путь? Теперь возможен, в
отличие от условий времен зарождения капиталистического способа производства, то есть тех условий,
которые существовали во времена жизни великого
социалиста-утописта Анри Сен-Симона. Тогда предложенному им социализму существовала блестящая
альтернатива в виде рвавшегося вперед капитализма
совершенной конкуренции, хотя и имевшего достаточно большие издержки прежде всего по отношению к рабочему классу. А теперь такая альтернатива
исчерпала себя. Вместо рвавшегося „в бой” капитализма совершенной конкуренции мы теперь в ведущих цивилизованных странах имеем монополистический капитализм или империализм, по В. И. Ленину,
который как загнанная лошадь уже задыхается, больше всего стоит, потеряв ориентиры и не зная, что делать и куда идти.
Именно теперь нам – ученым-обществоведам,
экономистам-теоретикам – надо взяться за проблематику будущего общества и преподнести его, как говорится, на „блюдечке с голубой каемочкой” правя-

образования; первая нацелена на укрепление государства, развитие экономики и повышение благосостояния общества, вторая – на расшатывание государства,
монополизацию экономики, развал общества; первая
несет в себе положительно ориентированную, созидательную роль для отечества, вторая – отрицательно
ориентированную роль, сопровождающуюся все большим загниванием государства, экономики и общества.
Соответственно элита первой формы диктатуры является национально-ориентированной, а второй – коллаборационистской, практически озабоченной единственной проблемой : как выгоднее продать богатство
родного отечества.
Соответственно сегодня диктатура олигархата
ведет нас к состоянию все большего ухудшения социально-экономического положения в стране и очевидно, что широким слоям населения не по пути с
этой формой организации власти, с такой формой деятельности 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 заменой насытившейся элиты на новую, жаждущуюся обогатиться на ниве всевластия и вседозволенности, страна уже пережить не сможет. Поэтому с паразитизмом
элиты надо покончить раз и навсегда уже на нынешнем этапе нашего развития. Это и будет означать формирование предпосылок для перехода в другое формационное состояние нашей страны – социально-ориентированное гражданское общество.
2. Наша позиция выхода из общественно-политического и социально-экономического кризиса
Как итог хищнической деятельности современной элиты российского общества оказалось, что в
последние годы даже рост цен на нефть нисколько не
способствует экономическому росту, то есть весь прирост национального дохода по причине повышения цен
на нефть полностью вывозится за границу через „оффшоры” и другие каналы утечки капитала1.
В этих условиях загнивания экономики и общества коммунисты, руководствуясь учением К. Маркса, предлагают дождаться новой социалистической
революции, которая по заветам классиков марксизма-ленинизма, должна вызреть в недрах капиталистического общества. Их не волнует то, что при этом
страна опять будет ввергнута в пучину хаоса и беспорядков, из-за которых будет страдать в первую очередь народ. И самое главное это то, что они не думают о том, что в перспективе страна, может быть через

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 безальтернативность 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-экономисты. По этому поводу в апреле 2012 года даже был
проведен в Москве „Первый международный политэкономический конгресс”. Да, и на „Московском экономическом форуме” (20 – 21 марта 2013 г.) было
немало слов сказано по этому поводу.
Именно таким образом мы должны помочь национально-ориентированной части управляющей элиты
общества и самому обществу разобраться с таким
положением, попытаться указать, в каком направлении необходимо строить траекторию эффективного
экономического и социального развития нашей страны и общества, то есть указать контуры будущей
общественно-политической и социально-экономической формации.
3. Формационный подход по поводу перспектив общецивилизационного развития
Шестой технологический уклад по представлению наших известных ученых – С. Ю. Глазьева,
Г. Г. Малинецкого и др. – это уклад, в котором получат расцвет в развитии био-, нано-, генно- и др. тонкие технологии, призванные извлекать на пользу человечеству материалы и энергию из более глубинных
структур материи. Переход на высшие технологические уклады развития экономики – это естественный
процесс исторического развития, который представляет собой реализацию общечеловеческого прогресса, 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 вопрос мы вновь используем политэкономический инструмент под названием формационный подход в анализе 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, поскольку предлагаемый вместо него цивилизационный
подход недостаточно совершенен, например, в отношении внеклассовой сущности перспектив будущего
общецивилизационного развития2.
Безусловно, формационный подход обладает рядом 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 могущественной ее части – финансовым олигархатом;
2) о конечности развития капиталистического
способа производства с его безусловным отмиранием и переходом к другому способу производства, как
следствие однолинейной трактовки характера исторического развития в рамках формационного подхода;
3) жесткой привязке любых исторических явлений к способу производства, в связи с чем изменение капиталистических производственных отношений
обязано сопровождаться разрушением капиталистических же производительных сил, в частности, ТНК
и других типов организации корпоративного капитала;
4) безусловном следствии отмирания капиталистического способа производства, заключающемся 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 подход достаточно реалистично рисует картины эпох и
событий, кроме отдельных фундаментальных просчетов, сделанных им, в частности, по поводу формирования коммунистической формации. Очевидно, принимая в целом формационный подход, необходимо
работать над исправлением его отдельных недостатков.
В чем главный просчет данного подхода в оценке исторических событий? Он состоит в ошибочности предположения о конечности развития капиталистического способа производства, что явилось следствием однолинейной трактовки характера исторического развития. В то время как мы наблюдаем, по крайней 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 улучшения собственных производственных отношений; 2) зарождения и развития социалистического способа производства, который достигнув в 70-е годы прошлого
века вершины своего расцвета элементарным образом вновь скатился в лоно капиталистической формации в существенной части стран бывшего социалистического лагеря.

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 – культурное. 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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листическому способу производства страны бывшего капиталистического лагеря? Не совсем. Часть из
них – США, Канада, Великобритания, Франция и др. –
хоть и сохраняют высокий уровень развития и благосостояния населения на совершенствующихся организационно-экономических основах, но выродились
в монополию экономической власти, представляя
собой монополистический капитализм, или империализм. Некоторая часть – скандинавские страны – фактически ушли от этого способа производства и построили высокоразвитый социализм, практически коммунизм, по представлениям классиков-марксизмаленинизма, хотя сами эти страны свою экономику и
свой образ жизни предпочитают называть иначе – социально ориентированным обществом с социальной
рыночной экономикой.
Есть и третье формационное ветвление стран

В последнем случае мы вновь видим формационное ветвление. Если практически все страны постсоветского пространства, вернулись к капиталистическому 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 производства советского типа мы имеем троякое формационное ветвление: 1) возврат к капитализму; 2) сохранение прежних установок социализма; 3) совершенствование социализма.
Сохранили ли свою приверженность к капита-
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Рис. 1. Линейная трактовка формационного подхода в историческом развитии стран мировой цивилизации
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Рис. 2. Формационное ветвление стран мирового пространства в их историческом развитии
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рующая роль принадлежит общественному производству, 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 политическая экономия является исследованием о природе и причинах богатства; я же думаю, что ее следовало
бы назвать исследованием законов, определяющих распределение произведенного продукта между классами,
участвующими в его образовании. В отношении общего 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 представляет 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 марксизма: для того чтобы перейти к социально ориентированному обществу и социальной рыночной экономике необходимо, в первую очередь, навести порядок не в сфере производства, по заветам К. Маркса
грубо и примитивно отняв средства производства у
капиталистов и передав их рабочим, а в сфере распределения, обеспечив формирование и эффективное
функционирование надстройки общества в интересах
широких слоев населения. Каким образом?
Для того, чтобы проследить решение этого вопроса, рассмотрим фундаментальную проблему экономической теории – механизма образования и
источника прибыли. Эта коренная проблема в экономической теории, поскольку определяет создателя,
а значит, и правообладателя на присвоение созданной
прибыли (прибавочной стоимости). И в методологически верном ее решении будет состоять преодоление
следующей ортодоксии марксистского учения.
В марксистской теории источником прибыли
(прибавочной стоимости) объявлен живой труд наемного работника, механизм образования – его эксплуатация. У неоклассиков источником прибыли является предпринимательская деятельность, механизмом –
способность предпринимателей обеспечивать снижение издержек производства товара ниже той цены,
которая задается потребительской оценкой полезности предельной единицы товара.
Примиряет эти позиции и сводит на нет существующую сегодня в экономической теории трактовку классов лишь одно современное направление экономической теории – неравновесная экономическая

бывшего капиталистического лагеря, например, Германия, в которых социальная ориентация экономики и
общества недостаточно завершена, то есть они находятся в промежуточном положении между социально
ориентированным и империалистическим капиталистическими 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 характера исторического развития человеческой цивилизации в рамках формационного подхода оказалась ошибочной, не подтвердившись практикой общецивилизационного развития, что можно продемонстрировать
на рис. 1.
Как видно из рис. 2 при сохранении формационного ветвления стран мирового пространства явно
доминирующей становится тенденция развития стран
в направлении в экономическом отношении – социально ориентированного общества с социальной рыночной экономикой; в политически-правовом – в направлении правового государства конституционной
демократии, основанном на принципах гражданского
общества.
4. Характер формирования производственных отношений в рамках формационного ветвления стран
Несмотря на то, что мы насчитали шесть основных ветвлений формационного развития человеческой цивилизации, обобщая, можно среди них выделить следующие типичные формации, которые можно
назвать для дальнейшей их характеристики следующим образом:
1) капиталистическая формация;
2) социалистическая формация;
3) социально ориентированная формация.
То есть, корректируя ортодоксию марксизма3,
мы показали, что, несмотря на формационное ветвление стран, они имеют четкую направленность своего
развития в сторону новой социально ориентированной формации.
Однако для понимания будущего общества
одного прогноза недостаточно, необходимо методологически подкрепить его конструктивные основы.
Первое, что, на наш взгляд, надо в этом отношении
сделать, это разобраться, какая сфера общественного
воспроизводства играет доминирующую роль в оптимизации социально-экономических отношений в
обществе в интересах широких слоев населения.
К. Маркс в этом отношении утверждал, что домини-

3 „Ортодоксия … – неуклонное следование основам какого-либо учения, мировоззрения; в религии – правоверие, неуклонное 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)].
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В то время, как при ближайшем рассмотрении,
класс капиталистов, выделенный в марксистской политэкономии, 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 капиталом и предпринимательской деятельностью. Соответственно, и львиную долю своего предпринимательского дохода используют для развития собственного
производства. Ее действительно можно назвать классом
капиталистов или капиталистическим классом.
Другая группа людей представляет собой „отсутствующих собственников” – абсентеистов, которые
не участвуют в общественном производстве ни своим предпринимательским трудом, ни производственным 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 антагонистические, поскольку абсентеисты всем своим отработанным финансово-экономическим инструментарием 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 финансово-спекулятивный сектор экономики.
Третья группа людей – трудящиеся или, по
К. Марксу, наемные работники – также своей трудовой деятельностью непосредственно участвуют в общественном производстве и по своей роли и месту в
нем, целям и задачам деятельности представляют собой солидарный с классом функционирующих капиталистов класс трудящихся.

теория [6, c. 80 – 97]. В ней таких коллизий с образованием 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 количества товаров в результате внедрения достижений НТП
в производство показан жирной стрелкой). Создателями прибыли являются все те участники расширенного воспроизводства, которые в первую очередь
интеллектуально соприкасаются с процессом разработки достижений научно-технического прогресса и
их внедрения в общественное производство. Это –
научно-техническая, управленческая, творческая
интеллигенция, функционирующее в реальном секторе экономики предпринимательство, наемный персонал, которые связаны между собой едиными целями,
задачами, интересами и результатами в системе
общественного воспроизводства.
Таким образом, мы, в приближении к определению В. И. Ленина, получили общественный класс, как
большую группу людей в обществе, отличающуюся
по своему месту „в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению
… к средствам производства, по их роли в общественной организации труда” [4, c. 15]. И состав этого класса в корне отличается от состава классов, выделенных К. Марксом, как противоположные – класс капиталистов и антагонистический ему класс наемных
работников.

Цена единицы
ресурса, себестоимость товара
Р1

Р2

Р3

S1

S2
Физический объем
закупаемого ресурса и
произведенного товара
Q1

Q2

Рис. 3. Образование прибыли в экономике
34

Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

В. К. Нусратуллин, И. В. Нусратуллин

А

Капиталистический класс
(= класс функционирующих капиталистов
+ абсентеистский класс)
Рабочий класс

В

Производительный (средний) класс
(= научно-техническая, творческая,
управленческая интеллигенция +
предпринимательство + трудящиеся)
Абсентеистский класс

Рис. 4. Варианты классовой структуры общества в рамках:
А. Марксистского учения; Б. Неравновесной теории

сновав союз абсентеистского класса и класса функционирующих в реальном производстве капиталистов, спрятав абсентеистов – получателей незаработанных доходов (ренты), за спиной предпринимателейкапиталистов, которые, вкладывая лично нажитый
капитал, получают заработанный своим трудом предпринимательский доход. Он противопоставил друг
другу фактических союзников по труду – предпринимателей и рабочих, направив весь праведный гнев
последних по несправедливому распределению доходов в своего союзника, заслонив действительного
виновника – абсентеиста и, тем самым, сохранив и
поныне абсентеистскую формацию с абсентеистским способом производства в общецивилизационном
пространстве.
Здесь мы не ошиблись, переиначив название способа производства с „капиталистического” на „абсентеистский”, ибо в этом способе производства верховная власть в системе распределения имеет вовсе не
функционирующий в реальном секторе экономики
капиталист, а „отсутствующий”, не участвующий в нем
общественный субъект – абсентеист. В абсентеистском способе производства, вопреки заветам К. Маркса, 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 общественном производстве капиталисты, а не имеющие
никакого отношения к общественному производству
абсентеисты, перехватывая инициативу в системе распределительных отношений в свои руки.
Соответственно называть способ производства,
общественно-экономическую формацию именем класса, который является главной фигурой в общественном производстве, логично, но методологически неверно относительно доминирующей роли этого клас-

И здесь вновь преодолевая ортодоксию марксистского учения, необходимо изменить методологию
разделения общества на классы. В соответствии с неравновесной трактовкой образования прибыли, объединяющей едиными целями, задачами, интересами и
результатами научно-техническую, управленческую,
творческую интеллигенцию, функционирующее в
реальном секторе экономики предпринимательство и
наемный персонал, само собой напрашивается наиболее верный методологический ход – это объединение 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 логикой оказывается противоположным классом? Им оказывается абсентеистский класс – класс отсутствующих в общественном производстве собственников
или, как его обычно называют, олигархата. Это в
настоящее время самый могущественный в финансовом отношении, но и самый вредоносный для общества 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 предкризисную обстановку нестабильности в экономике и
обществе [7, c. 65 – 87].
Таким образом, и в разделении капиталистического общества на классы проявляется отжившая
ортодоксия марксистского учения. Впрочем, не
только марксистского, но и так называемого „мейнстрима” западной экономической теории, что доказывает трактовка образования прибыли в рамках
этих теорий5.
К. Маркс совершил большую методологическую
ошибку, если не сказать больше, теоретически обо-

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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нистративной властей – и эволюционном вхождении
в социально ориентированную формацию, представляющей собой демократическое социально ориентированное гражданское общество с социальной
рыночной экономикой (рис. 5). При этом доминирующая роль в оптимизации социально-экономических
отношений в обществе будет принадлежать надстройке общества, определяющей отношения в сфере распределения. И эта надстройка при своем функционировании должна выражать интересы ведущего – производительного – класса, который в современном
обществе составляет примерно 90 – 95% населения.
5. Контуры будущей формации
Сохранение марксистского видения классовой
структуры современного общества ведет к искусственному противостоянию рабочего класса классу
функционирующих в реальном секторе экономики капиталистов и не имеющему места в действительности
тесного союза последних с абсентеистской
категорией населения – финансовым олигархатом. В
то время как рабочий класс и класс функционирующих капиталистов являются основными составляющими 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 общественно-политической жизни, добиваются наибольших
успехов в созидательной деятельности во имя процветания экономики и общества и повышения благосостояния населения. В настоящее время такое положение становится обычным фактом в повседневной жизни экономики и общества, что подчеркивает явную
теоретическую и практическую несостоятельность
тезиса о революционном противостоянии рабочего
класса и класса капиталистов при разрешении социально-экономических проблем в обществе.
Возрождение мира в рамках новых, глобального
характера, гармоничных производственных отношений не должно стать продуктом междоусобной войны
между различными классами и прослойками общества, а должно стать результатом инициатив прогрес-

са в формировании и регулировании социально справедливых отношений в экономике и обществе. Здесь
официальное название формации не передает истинное положение вещей, поскольку скрывает главного
социального субъекта, в интересах которого настроена система распределения и, следовательно, вся система формирования и регулирования социально-экономических отношений в обществе. И здесь дело не
столько в стремлении исказить истину, сколько в несоответствии названия общественных классов и прослоек их роли и месту в системе общественного производства и социально-экономических отношений.
Обобщая, можно сказать, что капиталистический способ производства и капиталистическая формация в трактовке марксистского учения – это уже не
капиталистические способ производства и формация,
а абсентеистские, которые насквозь пронизаны экономической 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 движение вспять, то, по крайней мере, движение по замкнутому кругу, которое не способно привести к оптимальному решению проблемы формирования социально
справедливых экономических отношений в обществе.
Если говорить о прошедшем этапе существования в нашей стране социалистической формации, то
она представляла собой в общем случае монополию
административной власти, которая также в первую
очередь подчиняла своим интересам систему распределения в обществе. Поэтому и ее название можно
переиначить, как предлагают некоторые авторы,
на госмонополистическую формацию с тем, чтобы
отличить ее реальную сущность от теоретической идиллии, предложенной марксистской политэкономией.
Таким образом, руководствуясь и корректируя
формационный подход в анализе исторического развития можно отметить, что перспектива развития человечества состоит в освобождении человечества от
всякой монополии – как экономической, так и адми-

Абсентеистская
(капиталистическая)
формация

Госмонополистическая
(социалистическая)
формация

Социально
ориентированная
формация

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 распределения факторов производства и доходов, обмена и потребления произведенных благ.
Такой путь гармонизации производственных отношений обеспечит формирование основного контура нового устройства мира в части:
1) классовой структуры общества, которая будет представлена главным образом в виде основного
господствующего общественного субъекта – производительного (среднего) класса, включающего научно-техническую, творческую, управленческую интеллигенцию, предпринимательство и трудящихся. В соответствии с канонами диалектического материализма в анализе производственных отношений антагонистом производительному классу при сохранении
монопольной власти в системе распределения будет
выступать абсентеистский класс. При упразднении
указанной монополии он будет занимать соподчиненное положение по отношению к господствующему производительному классу;
2) организационного „костяка” производительных сил – в виде транснациональных компаний (ТНК),
как наиболее упорядоченных форм организации современных планетарного характера производительных
сил;
3) социально-экономических (производственных) отношений – в форме тесных союзнических отношений между научно-технической, творческой и
управленческой интеллигенцией, предпринимательством и наемным персоналом в реальном секторе экономики при соподчиненном положении абсентеистского класса в лице обладателей финансово-олигархического капитала и работников обслуживающей
реальное производство финансовой инфраструктуры;
4) главной функции надстройки в отношении
социально-экономического обустройства экономики
и общества – в виде жесткой антимонопольной политики по ограничению тенденций концентрации власти,
доходов и благ в руках отдельных групп населения в
рамках выстраиваемого демократического правового государства с гражданским социально-ориентированным обществом и социальной рыночной экономикой;
5) организационно-экономического устройства
экономики – в виде вертикально-интегрированных
корпоративных структур с включением в них и горизонтальных структур малого и среднего бизнеса на
принципах кооперации и интеграции. Кооперативные
структуры, оставаясь организациями, работающими
на бесприбыльной основе, будут обеспечиваться возможностями возмещения собственных производственных издержек, включающих в себя и затраты на
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оплату труда. Сеть горизонтально и вертикально интегрированных структур фактически будет передавать
функции формирования, распределения и использования прибыли главной организации корпорации при
ограничении прав собственников относительно интересов корпоративного развития;
6) совершенствования системы общественного
и личного потребления – в форме общественных типов формирования спроса, их удовлетворения по технологиям производства так называемых общественных товаров на корпоративно-плановой основе их производства.
Подытоживая в общих чертах сущность и структуру социально ориентированной формации, можно
определить некоторые параметры перехода к ней следующим образом:
1. Главным предметом трансформации должна
явиться сфера распределения, как доминирующая фаза
общественного воспроизводства, определяющая характер социально-экономических отношений – социально справедливый или эксплуататорский.
2. Способ преобразования сферы распределения
– ее диверсификация, демонополизация с упразднением монополизма в абсентеистской системе распределения и присвоения доходов.
3. Трансформация классовой структуры – возвышение роли производительного класса в обществе
и системе государственной власти с преодолением доминирующей роли абсентеистского класса.
4. Преобразование идеологии – в социально ориентированную.
5. Состав и организация производительных сил
– развитие ТНК и других вертикально и горизонтально интегрированных корпораций.
6. Решение проблемы занятости в условиях
автоматизации производства расширением четвертичной сферы занятости.
7. Обеспечение доходов населения – создание
широкой альтернативы получению доходов от труда и
собственности, развитие системы социальной защиты населения.
8. Решение общецивилизационных проблем (продовольственной, экологической, демографической и
т. п.) – внедрение технологий производства общественных товаров по аналогии с решением проблемы обороноспособности.
В рамках очерченных путей становления новых
производственных отношений на уровне общества и
мирового сообщества пути их революционного переустройства будут лишены теоретических и общеметодологических оснований. Преобразовательные процессы по совершенствованию производственных отношений будут проводиться эволюционно в первую
очередь с опорой на интеллект общества и мирового
сообщества, а не на взаимную ненависть и ослепляющую ярость противоборствующих группировок насе37

В. К. Нусратуллин, И. В. Нусратуллин
больным воображением сильных мира сего, регулировать и численность людей, оставляя их лишь в том
количестве, которого хватило бы на обслуживание
собственного „Эдема”.
Методологическое обоснование контуров нового общества и путей перехода к нему позволит осознанию всеми членами общества и особенно производительного класса своего места в нынешнем и будущем обществе и как личности, и как класса. Это будет началом тесной консолидации общества, нацеленной на практическую реализацию проблемы эволюционного перехода экономики и общества в новое
состояние социально-экономических отношений по
наиболее кратчайшему пути и с наименьшими затратами усилий и средств, поскольку принадлежность к
массовому классу (90 – 95% населения) будет способствовать солидарному решению стоящих проблем
и достижению поставленных целей. И тем самым будет обеспечено объединенное монолитное противостояние узкокорыстным целям финансовой олигархии
по осуществлению их гибельных для человечества
планов.
Тем не менее, элементарные организационнополитические вопросы обеспечения доминирования
интересов производительного класса в обществе, в
структурах власти не могут сойти с повестки дня
вплоть до самого момента реализации конституционно-демократического государственного устройства со
всеми атрибутами гражданского социально ориентированного общества с социальной рыночной экономикой. Здесь к месту напомнить, что „вопрос о власти – первый для общественных наук, наук исторического 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 гуманитарных наук – к более активной разработке проблем формирования и более четких очертаний будущего социально ориентированного общества и максимально безболезненных путей перехода к нему.

ления и классов, которые теоретикам не надобно возбуждать.
Эволюционность преобразований вовсе не говорит об их замедленном характере. Наоборот, в рамках
общей экспоненциального характера тенденции современного роста и развития производительных сил и
производственные отношения, соответствуя темпам
изменения первых, приобретут в своем совершенствовании тот же экспоненциальный характер, поскольку
будут опираться на постоянно совершенствующийся
общественный интеллект, который, как известно, имеет
нацеленность на устранение любых рисков, возникающих перед человечеством, наиболее эффективным
способом.
Заключение. Таким образом, капитализм как
формация не закончен. Капиталистическая система
хозяйствования со своим главным инструментом рыночного распределения старается преодолеть свои
недостатки, обеспечить наиболее полное удовлетворение потребностей людей в планетарном масштабе и
плавно перейти в следующую – социально ориентированную формацию, в условиях которой уже живут
ее первопроходцы – скандинавские страны. Однако
преимущественному большинству стран в этом отношении мешают узкокорыстные цели абсентеистской
элиты мирового сообщества, которые видят в остальной части мирового населения своего главного конкурента в использовании всех мировых ресурсов и
благ. Ее жадность и аппетиты неимоверны и представляют собой реальную психическую болезнь, массовую шизофрению мировой финансово-олигархической элиты. В этом и состоит первопричина регулярно
повторяющихся экономических кризисов, которая
разъедает всеми человеческими и нечеловеческими
пороками глобальную систему распределения доходов 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 решение этого вопроса с помощью войны остается проблематичным. Поэтому апробируются другие технологии сдерживания роста и даже сокращения численности широких слоев населения, начиная с широкого
внедрения противоестественных половых отношений
между людьми, ювенальной юстиции и заканчивая
реальной разработкой и внедрением технологий чипизации людей, что позволило бы в соответствии с
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безпосередньої влади в країні продуктивного класу,
який складає в сучасному суспільстві 90 – 95% чисельності населення.
Ключові слова: суспільно-економічна формація,
продуктивні сили, виробничі відносини, продуктивний клас, соціально орієнтоване суспільство, соціальна
ринкова економіка.
Нусратуллин В. К., Нусратуллин И. В. Теоретико-методологические аспекты социально ориентированного развития
Для обоснования путей дальнейшего общецивилизационного 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 конституционной демократии с социально ориентированным гражданским обществом и социальной рыночной экономикой. Для перехода к этой формации требуется переформатирование классовой структуры общества, с
выделением в качестве главного субъекта непосредственной власти в стране производительного класса,
который составляет в современном обществе 90 –
95% численности населения.
Ключевые слова: общественно-экономическая
формация, производительные силы, производственные отношения, производительный класс, социально
ориентированное общество, социальная рыночная экономика.
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

Нусратуллін В. К., Нусратуллін І. В. Теоретико-методологічні аспекти соціально орієнтованого
розвитку
Для обґрунтування шляхів подальшого загальноцивілізаційного розвитку російського та українського суспільств автор використовує формаційний підхід,
удосконалюючи його введенням аналітичного прийому формаційного галуження, що дозволило виявити і
спрогнозувати иежи майбутнього країн світової цивілізації, зокрема Росії й України, у вигляді соціально
орієнтованої формації, яка повинна собою представляти державу конституційної демократії з соціально орієнтованим цивільним суспільством і соціальною ринковою економікою. Для переходу до цієї формації потрібне переформатування класової структури суспільства, з виділенням у якості головного суб’єкту
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ
ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Постановка проблеми. В Україні, як і в усьому світі, корупцію віднесено до головних політичних,
економічних і соціальних проблем. Вона визнана
одним із найзагрозливіших явищ сучасності, що здатне мотивувати позанормативну діяльність органів державного управління, гальмувати економічний розвиток, нести загрозу багатьом елементам конституційного та суспільного ладу, а також національній безпеці держави. Корупція підриває засади демократичного устрою, довіру до влади, порушує принципи
верховенства права, справедливості й рівності перед
законом, відповідальності за вчинене діяння, чесної конкуренції, призводить до зростання тіньової економіки
та падіння авторитету держави в міжнародному співтоваристві. 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 вітчизняними і зарубіжними аналітиками, експертами, громадськими та міжнародними організаціями, але й навіть
вітчизняними представниками вищих органів законодавчої 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-Африканська республіка, Камерун та Бангладеш. У рейтингу 2011 року Україна посідала 152 позицію зі 183 досліджених 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 набуває особливого значення, актуалізує потребу глибокого та комплексного їх дослідження.
Актуальність дослідження. Таким чином,

одним із найактуальніших питань сучасного розвитку
України залишається нагальна необхідність посилення 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 механізмів протидії корупції, невідкладне вивчення світового досвіду боротьби з корупцією, на предмет можливості застосування позитивних практик у цій сфері
до українських реалій, а відтак вдосконалення державної антикорупційної політики.
Під антикорупційною політикою, зазвичай, розуміють розробку та здійснення послідовних дій держави (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 досліджують 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 недостатня увага [26, с. 150].
Метою статті є окреслення перспективних напрямків протидії поширення корупції та мінімізації її
проявів в контексті посилення державної антикорупційної політики.
Виклад основного матеріалу. За своїм змістом
корупція не обов’язково прив’язана до окремого політичного режиму. Вона може траплятися у репресивних або демократичних режимах, в політичних системах, що їх очолюють і аристократична еліта, і народна
влада, за поліархій (багатовладдя), відкритих для численних організованих груп інтересів, або в корпоративних системах, що забезпечують доступ до вироблення та реалізації політики тільки для певних, так званих функціональних груп. Корупція присутня, у будьякій політичній системі, в якій укладаються відповідні
угоди.

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. Наведемо лише декілька з них: це зловживання державною владою в особистих інтересах; це дії, що відхиляються 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 визначення корупції не як окремого явища, а дослідження
корупційних взаємовідносин як поведінки індивіда,
основною метою якого є максимізація корисності шляхом отримання невиробничого доходу за рахунок використання 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 інтеграції 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 зарубіжних країн є актуальне з огляду на проголошення
подальшого курсу розвитку України в напрямі європейської інтеграції. Розглянутий зарубіжний досвід [31,
с. 225] дає підстави стверджувати, що для формування успішної антикорупційної політики в системі державного управління (рис. 1) існує потреба виокремити такі основні елементи:
Перший елемент – це підвищення підзвітності з
боку політичного керівництва. Під політичною підзвітністю розуміють обмеження, що запроваджуються 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 суспільного контролю є одним з найефективніших засобів нагляду за посадовими особами.
Другий елемент – укріплення інституціональних
обмежень, тобто розмежування владних повноважень
і створення перехресних обов’язків з нагляду між державними установами на основі неупередженого й незалежного суду.
Третій елемент – розвиток громадянського суспільства з встановленням тісного діалогу між державою і суспільством. Без залучення громадськості
не можна приборкати корупцію, оскільки на нижчих
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рівнях управління корупція мало чуттєва до владних
імпульсів, які йдуть згори. Тому, реалізуючи програму 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 зловживання і висвітлюючи антикорупційну програму.
П’ятий елемент – конкурентний приватний сектор. Створення конкурентного приватного сектору слугуватиме фундаментом для створення несировинного
сектору економіки, даючи змогу динамічніше розвиватися малому та середньому бізнесу без ризику бути
„задавленими” великими корпораціями і корупційними перепонами.
Спеціальні заходи стосовно боротьби з корупцією
мають розроблятися індивідуально для різних підрозділів, сфер діяльності, котрі вважаються найбільш
уразливими. Тобто спеціальні заходи мають вживатися не окремо, а в сполученні з загальними заходами
або як доповнення до них. Таким чином, одні рекомендації 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 успішного проведення антикорупційної політики державі також необхідна „приладова панель”, яка давала б правильні орієнтири у здійсненні політики мінімізації корупції.
Тому актуальним питанням є розробка дієвої та
ефективної офіційної методика здійснення постійного
моніторингу корупційних явищ, яка повинна дати можливість визначати рівень корупції в країні загалом або
в окремо взятому її секторі. Під час розробки методики оцінки важливо застосовувати системний підхід до
виявлення передумов і чинників, структурної побудови, 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, теоретично обґрунтованого тлумачення отриманих результатів. Лише зважене використання різних методів моніторингу корупції є ефективним та дієвим засобом
діагностування корупції, а наявність достовірної, детальної та своєчасної інформації про корупцію дасть
змогу вжити ефективні запобіжні заходи, проаналізувати її соціально-економічні наслідки та зменшити її
згубний вплив.
Загалом робота методологічного характеру щодо
формування антикорупційно політики, має в обов’язковому порядку враховувати міжнародний досвід
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Політична економія:
• підзвітність політичних лідерів;
• політична воля лідерів;
• парламентська реформа;
• спрямування особливих інтересів
політичної еліти та скуплення
держави;
• політичні партії та проведення
реформування фінансів.
Інституційні реформи:
• митниця;
• прозора приватизація;
• реформи у сфері
державного управління;
• децентралізація;
муніципальні реформи.
Державна служба:
• реформи оплати й
стимулювання;
• реструктуризація установ;
• меритократія (якісний
добір кадрів);
• прозорість.

Економічна політика:
• дерегуляція, доступ на ринки та
конкуренція;
• спрощення системи оподаткування;
• політика державних видатків та їх
спрямування;
• макроекономічна стабільність і
фіскальна дисципліна.

Боротьба
з корупцією
та вдосконалення
системи
державного
управління

Фінансовий контроль:
• реформування державних
закупівель;
• аудит / фінансовий
менеджмент;
• корпоративне управління;
корпоративна етика;
• регулювання
фінансового сектора;
контроль за виконанням
бюджету і розвиток
казначейської системи;
Інформаційні технології;
інтернет-обчислення.

Громадянські свободи,
державний нагляд
і громадянське суспільство:
• участь громадянського
суспільства у виробленні
рішень на державному рівні;
• свобода преси;
• „влада даних” ІТ / емпіричні
обстеження / „оцінна картка”;
• парламентський нагляд;
створення коаліцій та
колективні дії;
залучення громади жінок;
міжнародні організації та
корпоративна відповідальність
за прямі інвестиції.

Правопорядок і судочинство:
• незалежна судова система;
• призначення суддів
за особистими якостями
(меритократичний підхід);
• механізми прийняття
альтернативних рішень
у конфліктних ситуаціях;
альтернативні неурядові
організації;
• застосування примусових
методів у явних випадках
всеосяжної корупції;
• зниження впливу корупції на
сферу правопорядку
й судочинства.

Рис. 1. Модель системної концепції запобігання корупції

щодо ефективності тих чи інших програм, спрямованих 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 відповідним 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 України, не має нічого спільного із жодною функціонуючою антикорупційною організацією. Наголошується,
що йому бракує прозорості, зв’язного визначення
завдань, підзвітності та чітко встановлених, скоординованих і розмежованих з відповідними органами
повноважень законного примусу.
Проте очевидно, що жодна стратегія реформування не є досконалою, у процесі впровадження реформ зазвичай виникають певні проблеми (коли до42
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Таблиця 1*
Емпіричні дані по відібраним антикорупційним програмам
Програма

Антикорупційні агентства

Вивчення точки зору
суспільства

Збільшення заробітних плат для
службовців державного сектору

Скорочення розміру
державного секто ру

Незалежність ЗМІ

Незалежність судів
Участь громадськості
Децентралізація

Емпіричні дані
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 зор у суспільства слугує корисним інструментом
для чіткого розуміння спр ийняття розмаху тих чи інших явищ
(зокрема корупції). Міжнародні дослідження, такі як ті, що були
проведені Transparency International, виділяють країни, де
корупція вважається ендемічним явищем.
В. Рійкегем та Б. Ведер не вбачають короткостроковий вплив
(оскільки дохід від хабарів буде більший за загальний до хід).
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 державні посади часто купуються за рахуно к 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..
В. Танзі та Г. Давооді, Д. Ла Поламбара, Р. Ла Порта та ін.
вважають, що зменшення розміру державного сектор у
призводить до скорочення обсягів кор упції.
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 експер имент” у сфер і
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 (ко рупція суттєво знизилась, особливо у
регіонах, де продавалась найбільша кількість газет).
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 призво дить до скорочення корупції, як вже
було підтверджено Д.Кауфманном та Д.Саш та Т.Гургур та
А.Шах.
Д. Хезер та А. Шах, Т. Гургур та А. Ш ах та Р. Фісман та Р. Гатті
вважають,
що
існує
негативний
взаємозв’язок
між
децентралізацією та корупцією.

*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.

дження роботи з викорінення та / або мінімізації корупції в суспільному секторі економіки [26, с. 3].
Ми розглянемо три різні форми антикорупційних організацій, використовуючи класифікацію, надану Світовим банком у 2004 році. Перша – це універсальна / 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

даткова діагностика привертає увагу до нових обставин), – і тоді виникає об’єктивна потреба у переосмисленні, а іноді, – у зміні концептуального підходу, 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 виправдали покладені на них сподівання щодо проваЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013
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організація звітує ряду парламентських комітетів і діє
з позиції попередження корупції. Третій варіант – це
мультиорганізаційна модель, коли обов’язки боротьби з корупцією розділені між кількома партнерськими організаціями.
Універсальна / слідча модель вперше була застосована у Сінгапурі й Гонконзі. Незалежна комісія 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 стримування 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 застосувувати в Україні. Занадто багато влади сконцентровано в руках виконавчої гілки, і широта повноважень
такого агентства була б нестерпною для української
громадськості, не говорячи вже про громадські організації чи міжнародні об’єднання. Формування громадської довіри – основа успіху антикорупційного
агентства, і такий „безжальний” підхід не був би практичним і дуже вже нагадував би повернення у радянські
часи.
Мультиорганізаційна модель – типова для Сполучених Штатів, де обов’язки боротьби з корупцією
розділені між Управлінням державної етики США і
Міністерством юстиції. Перше відповідає за інформування держслужбовців і урядовців про можливі порушення 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 організацій, які, в першу чергу, знаходяться під контролем
одного чи більше парламентських комітетів. Оскільки
вони не належать до виконавчої гілки влади, тож, зазвичай, 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 прихильність громадськості – процес, який необхідно
пройти будь-якому новому антикорупційному органу
в Україні, оскільки рівень довіри суспільства до державних структур наразі досить низький.
На нашу думку, парламентська модель – найкращий приклад для наслідування в Україні. Фактично, Україна не стане першою пострадянською країною, 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 влади 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 місцевого рівня. Бюро так регулярно доповідає парламенту
про свою діяльність і публікує таку велику кількість
інформації, що у звіті про систему національної інтеграції Transparency International від 2011 року його
назвали „найбільш прозорим правоохоронним органом Латвії і однією з найбільш відкритих громадських організацій у державі загалом” [26, с. 3]. Наостанок, БЗБК ввело внутрішні норми стосовно захисту осіб, що проводять службові розслідування,
якщо законодавство не спрацьовує.
Компонація з двох останніх підходів, слугуватиме ідеальною моделлю для будь-якої потенційної державної 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 репресій.
Окрім того, що орган має прямо підпорядковуватися Верховній Раді, його пріоритетом повинно
стати інформування громадян і чиновників. Підтримуючи 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 міжнародного 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 організація 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. Фактично, не складно припустити, що будь-яке антикорупційне агентство у своїй діяльності буде протистояти іншим урядовим організаціям у державі з рівнем
корупції, як в Україні. За період існування латвійського 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 ситуація в Україні буде дуже корисною для поточного
стану речей.
Україні потрібні державні антикорупційні організації, що самі по собі є прозорими, відкритими і відповідальними. Такий орган має звітувати перед людьми
і перед їх представниками у Верховній Раді, а не лише
перед виконавчою гілкою влади. Агентство має виступати повчальним прикладом для урядовців, окрім
активного інформування їх про найкращі стандарти і
практики. Просто слідчої і обвинувачувальної діяльності недостатньо для того, щоб у повній мірі протистояти корупції в Україні. І на останок, організація
повинна мати право належного втілення антикорупційного 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 приймалися в різний час, різними органами, в деяких випадках – безсистемно, без належного наукового обґрунтування, внаслідок чого і виникають колізії та протиріччя в їх застосуванні. Виникає необхідність в інвентаризації громіздкої правової бази, моніторингу якості
вітчизняного антикорупційного законодавства та узгодження його з міжнародними стандартами права.
Спроба створення базового антикорупційного закону
продовжилася 7 квітня 2011 року прийняттям Верховною Радою Закону України „Про засади запобігання і
протидії корупції в Україні”. Він став результатом доопрацювання пакету антикорупційних законів, приведення їх спірних норм у відповідність із Конституцією
України з урахуванням пропозицій, висловлених Групою 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% дозвоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ляє виконати міжнародні зобов’язання України щодо
переслідування корупції. Наприклад, у новому законопроекті відсутні норми про обов’язкове декларування доходів і витрат усіма близькими та родичами державних службовців, проведення спеціальних перевірок
щодо близьких осіб високопосадовців, норми, що
регулюють конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом [26, с. 152].
Політика подолання корупції повинна бути позбавлена намагань запровадження і призначення надзвичайно великих розмірів покарання під кутом зору
європейської практики (наприклад, тривале чи навіть
довічне позбавлення волі). Невідворотність відповідальності і покарання за корупційні діяння є значно
більш дієвим профілактичним заходом, ніж декларування у законі найсуворіших санкцій, які, проте, будуть вибірково застосовуватися на практиці проти
опонентів. Акцент при покаранні слід робити не на позбавленні 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 реалізації антикорупційної політики в науково-теоретичному вимірі зумовлена її багатогранністю та недостатньою розробленістю теоретико-методологічної основи антикорупційної політики, зокрема браком вироблення та здійснення цільових антикорупційних заходів;
відсутністю критеріїв оцінки ефективності антикорупційних заходів; недостатнім вивченням досвіду зарубіжних країн з низьким рівнем корупції; непереконливою обґрунтованістю сучасних антикорупційних стимулів, а відповідно неспроможністю їх протидіяти дедалі 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, незалежність ЗМІ, незалежність судової системи, активна
участь громадськості, економічний і соціальний розвиток загалом. Питання не в тому, що є першочерговим, – конкретні антикорупційні стратегії і загальні заходи перетворення нерозривно пов’язані й підсилюють 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 суспільстві як мало ризикова і високоприбуткова діяльність 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 державної влади, органах місцевого самоврядування,
оскільки, ефективна антикорупційна політика кожної
держави, яку потрібно розглядати як систему відповідних впливів (дій), неможлива без глибокого та послідовного наукового забезпечення, насамперед без
істинної оцінки поширення корупції; по-друге, у детальній розробці та затвердженні нової концептуальної основи функціонування Національного антикорупційного комітету.
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Ивашук Ю. П. Концептуальные основы развития государственной антикоррупционной политики
Данная статья посвящена государственной антикоррупционной 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 систематизация эмпирических данных по отдельным антикоррупционным программам, которые могут иметь
важное значение для выработки действенной антикоррупционной политике в Украине.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная
политика, антикоррупционные программы, антикоррупционные агентства.

Івашук Ю. П. Концептуальні засади розвитку державної антикорупційної політики
Данна стаття присвячена державній антикорупційній 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 окремим антикорупційним програмам, що можуть мати
важливе значення для вироблення дієвої антикорупційній політиці в Україні.
Ключові слова: корупція, антикорупційна політика, антикорупційні програми, антикорупційні
агенства.
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Present article is devoted to a state anti-corruption
policy as being a part of minimizing corruption in an
economic system. In particular, it is aimed to develop
successive strategy to prevent corruption emphasizing
components of fight against corruption as well as
systemizing empirical data on separate anti-corruption
programs, which can be of great value in developing field
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ДОМОГОСПОДАРСТВО В РІЗНИХ ТИПАХ ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ:
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Постановка проблеми, її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Поняття розвитку економічного світу, так само й домогосподарства – це досить складна теоретична проблема, яка має чимало напрямків вирішення низкою наук:
філософії, соціології, економічної теорії, економічної
історії. В межах кожної науки сформувалося кілька
альтернативних моделей господарського розвитку. Наприклад, економісти вивчають кон’юнктурні коливання, пов’язані з діловим циклом. Спроби періодизації
господарського розвитку пов’язуються з кон’юнктурними хвилями різної протяжності: цикли Кітчина,
Жюглара, промисловий цикл К. Маркса [1, с. 22, 33
– 34, 464; 2, с. 207 – 208], будівельний цикл С. Кузнеца [3], довгі хвилі М. Д. Кондратьєва [4] та ін. В соціології відомі теорії нерегулярних потрясінь, як, наприклад, теорія „циркуляції еліт” В. Парето або ідея П. Сорокіна [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 складовою загальної економічної та інституційної системи, його динаміку також можливо досліджувати з
урахуванням різних концептуальних засад.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Питання економічної діяльності домогосподарства досліджувалися в різних аспектах: досить вивченими є проблеми 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 суспільного 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 вивчення домогосподарства.
Кожна теоретична концепція висуває власне бачення господарської системи, принципи її організації,
мету функціонування та склад діючих акторів. Метою
статті є визначення специфіки діяльності домогосподарства в різних типах економічного порядку з урахуванням еволюції теоретичних моделей, що дозволить
отримати об’єктивне наукове бачення цього інституту.

Розуміння особливостей функціонування домогосподарства в різних господарських системах національної 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 виступало найважливішим учасником економічних відносин 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 юридичних 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 стародавнього світу вплинув на їх уявлення про принципи господарювання. У таких суспільствах господарювання було орієнтовано на самозабезпечення, причому
кожна родина діяла самостійно і на натуральній основі. 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 домогосподарство, 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 пояснювався виходячи з родинних і родових стосунків на
рівні домогосподарства.
В період середньовіччя виникли нові проблеми,
які потребували наукового осмислення. Крах рабовласництва змінив відношення до фізичної праці. Праця
кріпака як відносно економічно самостійного працівника виявилася продуктивнішою, ніж праця раба.
Якщо в античному суспільстві спостерігалося презирливе відношення до праці фізичної, то у феодальному
суспільстві затвердилася точка зору, що праця є єдиним джерелом засобів існування. Джерелом трудових ресурсів усвідомлювалася економіка окремих
сімей, домогосподарств, що поступово займають провідне місце у економічному світогляді. Основним по48
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стачальником продукту став феодальний маєток, який
втілив собою образ домогосподарства.
За часів становлення ринкового економічного порядку категорія домогосподарства отримала нового
розуміння. Класична школа формувалась як єдність
двох начал: теорії обміну (ринку) та теорії виробництва.
Теорія обміну розвивала ідеї ринкового саморегулювання у протидію практиці державного протекціонізму.
Теорія виробництва намагалась зрозуміти сутнісну природу багатства. Результатом досліджень першого напряму стало розуміння економічної самостійності домогосподарства на ринковій арені. Другий напрямок
пояснював закони збагачення домогосподарств.
З розвитком товарно-грошових відносин зростає ступінь залучення домогосподарства в економічні
процеси. Це відбивається в різних аспектах дослідження 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 досліджується з погляду формаційного підходу. За Марксом, суспільство пройшло п’ять суспільно-економічних формацій з притаманними їм способами виробництва та трудовими відносинами, які послідовно
змінювали одна одну. Отже, пропонується лінійна
модель розвитку; всі господарства, зокрема й домашні, проходять однакові стадії: „Візьміть певну
ступінь розвитку виробництва, обігу та споживання, і
ви отримаєте певний суспільний лад, певну організацію 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, віддзеркалюючи в собі головні риси відповідної суспільної
формації. У передмові до першого видання „Походження...” надається утилітарне визначення домогосподарства та його ролі. За Енгельсом, „визначальним
моментом в історії у кінцевому рахунку є виробництво і відновлення безпосередньо життя.... З одного боку
– виробництво засобів до життя: харчів, одягу, та необхідних для цього засобів; з іншого боку – виробництво самої людини, продовження роду. Суспільні
порядки, за яких живуть люди певної історичної епохи і певної країни, зумовлені обома видами виробництва: ступенем розвитку, з одного боку – праці, з
іншого – сім’ї” [17, с. 5 – 6]. Розвиток родини і домогосподарства пов'язується насамперед з відносинами
власності та експлуатації. Зрозуміло, що поведінка домогосподарства в різних типах соціально-економічного устрою має особливості: домогосподарство, що
діє в межах централізованої економіки, відрізняється
від домогосподарства в ринкових умовах.
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Однією з перших альтернатив марксистської концепції суспільного розвитку стало припущення про те,
що в історії людства слід виокремлювати три послідовні стадії, відповідно, й типи економічного порядку, – традиційне, індустріальне і постіндустріальне
суспільство. Прикладом такого бачення розвитку суспільства 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 суспільстві головними виробничими ресурсами є земля
і природна сировина, а вся господарська діяльність
домогосподарств прив’язана до землі. Виробництво
зосереджено насамперед в окремому домогосподарстві, заснованого головним чином на ручній праці,
примітивних технологіях, особистої неекономічної залежності працівників від власника, що володіє землею та іншими засобами виробництва. Таку модель
господарювання найчастіше до сьогодні називають
архаїчним або традиційним домогосподарством.
Економічний порядок індустріального суспільства суттєвим чином змінює місце інституту домогосподарства в соціально-економічній системі. Вихідним
ресурсом у виробництві постають матеріали, що вже
пройшли попередню обробку. Велике машинне виробництво витісняє ручну працю та колосально підвищує
продуктивність праці. Поглиблення суспільного розподілу праці та розвиток ринкових відносин руйнують
натуральний характер домогосподарювання і залучають його до загальної ринкової системи. Внутрішнє
домашнє виробництво суттєво скорочується. На фоні
розвитку ринку відбувається масова пролетаризація
населення, особиста свобода супроводжується відокремленням робітників від засобів виробництва.
Домогосподарство перетворюється в постачальника
ресурсів, насамперед трудових. Змінюється й характер праці. Виробництво продукту стає масовим і стандартним, спеціалізований робітник виконує уніфіковані
операції за допомогою машин. Для такої спеціалізованої праці виникає потреба у суспільній освітній системі. У господарській діяльності знижується орієнтація на традиції, зростає роль експерименту, значно ускладнюються знання. Масове виробництво стимулює
стандартне споживання та „масову культуру” за межами домогосподарства. За таких умов домогосподарство 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 виховання дітей, їх освіту, утримання старих і непрацездатних. Швидка урбанізація населення і формування
системи національних держав призводять до заміни
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общинних зв’язків громадськими, що змінює соціальну функцію родини та її домогосподарства.
Починаючи з середини ХХ століття розвинуті
країни світу починають переходити до третьої стадії –
економічного порядку постіндустріального суспільства. Цей період розвитку має різні назви. Іноді його
називають „інформаційним” (Д. Ліон), „надіндустріальним” (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 інформація. Виробництво засновано на новітніх комп’ютерних 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 галузей, сільського господарства та значне зростання
частки сфери послуг) впливають на структуру зайнятості населення, характер праці, вимоги до освіти [19;
20]: більше половини населення працює в сфері послуг – „виробничих” (фінансових, банківських, торгівельних, програмних, науково-консультаційних) та
„невиробничих” (наука, культура, освіта, охорона здоров’я, туризм); з’являються нові форми гнучкої зайнятості. Деіндустріалізація супроводжується дезурбанізацією населення, починається зворотній відтік мешканців 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 відтворення передається стороннім агентам – ринковим постачальникам таких послуг. Одночасно відбувається
помітне оновлення технологічної бази домашнього
господарювання, з’являються нові механізми, технології, комп’ютеризується побутова техніка. Змінюється роль домогосподарств як постачальників ресурсів.
На основі електронних засобів комунікації домогосподарства втягуються в новітні інформаційні системи,
освоюючи нові професійні зв’язки. Для багатьох професій поступово зникає різниця між домом та офісом.
Одночасно з розвитком системи комунікацій зростає
контроль за діяльністю домогосподарств з боку суспільства, 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 змістилася у ринкове середовище. Але з розвитком сфери
суспільних послуг в розвинутих країнах зросла кількість деяких послуг, що перемістилися з ринкового
сектору назад до домогосподарства (наприклад, послуги пральні). Інші, такі, як виховання дітей, завжди
мали переважно родинний характер.
Деякі теоретичні питання, наприклад, розуміння
неринкової домашньої зайнятості як праці, домашнього господарювання – як форми виробництва, мають
концептуальне значення для розвитку економічної
теорії. Досить розповсюдженим є розуміння суспільного прогресу через розвиток ринкових відносин. Те,
що відбувається у домашньому господарстві, нерідко
вважається продовженням, наслідком закономірностей суспільного матеріального виробництва і ринка.
Але ринкова парадигма має свої об’єктивні обмеження. На фоні суспільного і технологічного прогресу, не
зважаючи на нові форми, зміни структури та ролі,
домогосподарство зберігає свою основну суть, залишаючись у певному сенсі консервативною економічною структурою. Якщо визнати, що сфера економіки
ширша ринкового господарства, то й ринкову зайнятість 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 прогресу та розвитку досить розповсюджене: мова йде, наприклад, про десять епох Ж. Кондорсе або про п’ять
стадій У. Ростоу, концепціях „дезорганізованого капіталізму” С. Леша і Дж. Уррі, теоріях конвергенції та
модернізації [21; 22]. За стадіальною концепцією еволюції лежить ідея загального прогресу та поступального руху, яку можна застосувати для дослідження
окремих елементів системи. В період пострадянських
перетворень з'явилося чимало вітчизняних та зарубіжних досліджень місця й ролі домогосподарств в
умовах перехідної економіки [14; 23; 24; 25; 26].
Вивчення динаміки поведінки окремих економічних 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 спадкоємця І. Валлерстайна [28]. Матричний підхід відомий і на пострадянському науковому просторі [29],
але він ще не застосовувався до аналізу домогосподарства. Відомі й інші моделі господарювання, серед
яких виокремлюються моделі паралельного та циклічного розвитку.
В історії людства є чимало господарських явищ,
які не можуть бути розглянуті з позиції лінійного розвитку. Багато століть, а іноді й тисячоліть, існують
господарські уклади, які майже не змінюються в
різних економічних стадіях або формаціях, наприклад, селянське господарство. Його функціонування
докладно вивчав А. В. Чаянов, який вказував на
особливе місце селянських господарств в економічній системі [30]. Їх неможливо визначити ані
капіталістичними або соціалістичними, ані глобальними 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 економічної діяльності, що здійснюються поза домінуючими системами і відповідної політекономічної логіки, зростають.” [31, с. 110]. Можливо, саме такою
„несистемною” формою господарства є домогосподарство в цілому. Тому дослідження інституту домогосподарства 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 широко поданий наведеними вище концепціями. Особливості реалізації суспільних зв’язків та відносин на
Сході дозволяють говорити про існування так званого азіатського способу виробництва [32]. Приватна
власність на землю та інші засоби виробництва в
такому суспільстві майже не сформована, панує суспільна 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 регулюванні всіх базових умов господарювання, є головним економічним суб’єктом, якій панує в економічній та суспільній сфері. Така система суспільних відносин суттєво обмежує економічну роль та
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місце домогосподарства. Держава істотно впливає
на діяльність та існування домогосподарств, здійснюючи тотальний контроль над прибутками та витратами, освітою, родинними відносинами, відтворенням
населення та умовами його життя.
Особливості відносин домогосподарства та держави в умовах східного деспотизму та західної цивілізації 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 дослідженнях [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 бюрократичної системи, незрілість правового регулювання
тощо. Це означає необхідність врахування цих особливостей в інституційних перетвореннях, реалізації
економічної та соціальної політики щодо домогосподарств України.
Висновки. Таким чином, зі зміною соціальноекономічного порядку організації суспільного життя
змінюється й місце домогосподарства. Об'єктивне
ускладнення соціально-економічної системи призводить до розвитку і зміни наукових моделей. Тому дослідження домогосподарства має базуватися на комплексному методологічному підході, якій охоплює різні
теоретичні концепції. Це визначає можливість дослідження особливостей функціонування домогосподарства в різних господарських системах як складного
соціально-економічного феномену, пояснити зміну
його ролі. Зокрема, розуміння домогосподарства як
системоутворюючого інституту, що здійснює раціональний вибір виходячи з власних інтересів, дозволяє
визначити інституційну систему як похідну від економічних рішень домогосподарств. З іншого боку, домогосподарство є особливим економічним суб'єктом,
якій функціонує протягом всієї історії людства, тому
його діяльність доцільно вивчати за допомогою теорій
нелінійного розвитку.
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„ЗЕЛЕНА” ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ ТА БАЗОВІ ПРИНЦИПИ
Актуальність дослідження. За останні три десятиліття людство досягло значного прогресу у підвищенні матеріального добробуту. Але цей прогрес був
здобутий ціною погіршення стану природного середовища планети. Продовження економічного розвитку без кардинальної зміни нинішньої економічної моделі призведе до зростання екологічних загроз та зробить неможливим сталий розвиток. Зважаючи на це,
економісти, соціологи, політики, представники природничих наук та бізнесу розпочали пошук нових
шляхів розвитку, які б дали змогу відновити природне середовище та одночасно забезпечували гідний
рівень життя населення. Одним з результатів такого
пошуку стала концепція „зеленої” економіки, що завдяки підтримці міжнародних організацій та національних 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” економіки 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 характеристик стали предметом дослідження у багатьох документах ООН, зокрема – екологічної програми
(ЮНЕП) [1] та департаменту ООН з економічних і соціальних питань (ЮНДЕСА) [2]. Сутність, історія розвитку, особливості формування моделі „зеленої” економіки 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, Ержені Зомонова [9], Сергій Бобильов, Володимир Захаров [10], Надія Пахомова, Кнут Ріхтер, Григорій
Малишков [11], Борис Буркинський [12], Валерій
Геєць [13]. Проте, існує необхідність уточнення базової термінології, формування чіткого переліку цілей та
принципів побудови „зеленої” економіки, адже саме
це слугуватиме фундаментом практичних дій у названому напрямку.

Метою нашої статті є визначення суті концепції
„зеленої” економіки, систематизація її цілей та принципів, які можуть бути покладені в основу розроблення відповідних стратегічних і програмних документів
в Україні.
Виклад основного матеріалу. Термін „зелена”
економіка був вперше введений в обіг у 1989 р. у доповіді [3], підготовленій групою економістів-екологів
для уряду Об’єднаного Королівства в рамках консультацій 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 подальшому наголос зроблено на глобальних екологічних проблемах (зміна клімату, виснаження озонового
шару, вирубка тропічних лісів, втрата природних ресурсів 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 прийнято „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 підписання за її результатами Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату [17] спричинили тривалі дискусії про
протидію такій зміні шляхом низьковуглецевого розвитку, внаслідок чого низьковуглецеві стратегії були
визнані абсолютно необхідними для досягнення сталого розвитку світу [2].
У Плані виконання рішень [18] була відзначена
необхідність змінити спосіб і структуру виробництва
та споживання, містився заклик до розроблення відповідної 10-річної рамкової програми.
За результатами першої (Марракеш, 16 – 19 червня 2003 р.) і другої (Сан-Хосе, 5 – 8 вересня 2005 р.)
нарад міжнародних експертів було наголошено на необхідності сприяння соціально-економічному розвитку
за умови ненанесення шкоди навколишньому середовищу. Задля цього пропонувалось підвищити ефективність та забезпечити сталий характер використання
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ресурсів і виробничих процесів, скоротити масштаби
деградації ресурсів, зменшити рівень забруднення навколишнього середовища, скоротити відходи.
У 2008 р. термін „зелена” економіка активно використовувався в контексті обговорення антикризової політики: в умовах фінансової кризи і загрози глобальної рецесії ОЕСР відстоював ідею „зеленого” стимулювання, – передусім тих галузей, де масштабні державні інвестиції можуть дати поштовх формуванню
основ „зеленої” економіки [19]. Це надихнуло ряд національних урядів до запровадження пакетів „зелених”
стимулів в рамках заходів з економічного відновлення.
У жовтні 2008 р. ЮНЕП започаткувала ініціативу з аналізу розвитку „зеленої” економіки, реалізації
політики підтримки інвестицій у „зелених” секторах
та „озеленення” секторів з високим рівнем забруднення („коричневих”). В рамках цієї ініціативи ЮНЕП замовила в одного з перших авторів концепції „зеленої”
економіки доповідь, яка була опублікована у березні
2009 р. [1]. Ця доповідь містила набір політичних заходів, спрямованих на підтримку економічного відновлення й підвищення сталості світової економіки. У ній
також було сформульовано звернення до національних урядів активно застосовувати фінансові стимули
для „зелених” секторів і встановлено три цілі: відновлення 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 вирішення численних суспільних проблем [21]. У заяві
наголошувалося, що економічне відновлення на
основі глобальної „зеленої” економіки стане поворотним моментом для амбіційної та ефективної міжнародної відповіді на численні проблеми, що стоять перед
людством.
У лютому 2010 р. представники ряду національних урядів та ЮНЕП на Глобальному форумі в НусаДуа підтвердили: концепція „зеленої” економіки має
значний потенціал у вирішенні поточних завдань і створює можливості для економічного розвитку, вона принесе 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 викорінення бідності є однією з двох ключових тем Саміту „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.
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Доповідь ЮНЕП „Ініціатива зеленої економіки”,
оприлюднена у листопаді 2011 р., дала робоче визначення „зеленої” економіки, яке активно цитується майже 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 (екологічної програми ООН), ЮНДЕСА (департаменту з
економічних і соціальних питань), ЮНКТАД (конференції по торгівлі й розвитку), ЮНКСД (конференції з
питань сталого розвитку) описують концепцію „зеленої” економіки, її основоположні принципи, переваги,
ризики та узагальнюють міжнародний досвід у цій
сфері. Численні неурядові організації останнім часом
також прикладають багато зусиль задля сприяння розповсюдженню 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” економіки та „зеленого” зростання.
Значна частина загальновідомих визначень ув'язує „зелену” економіку з соціальною справедливістю,
зниженням негативного впливу на навколишнє природне середовище та підвищенням ефективності використання 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 одночасному істотному зниженні ризиків для навколишнього
середовища та дефіциту екологічних ресурсів. При
цьому наголошується на низьковуглецевому розвитку та ефективному використанні природних ресурсів
з урахуванням наявних соціальних факторів. У „зеленій” економіці, на переконання ЮНЕП, зростання
доходів і зайнятості мають забезпечуватись державними і приватними інвестиціями, які призводять до
зменшення викидів вуглецю і забруднення навколишнього середовища, підвищення ефективності використання 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 система економічної діяльності, пов’язана з виробництвом,
розподілом і споживанням товарів і послуг, які призводять до підвищення добробуту людини впродовж
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тривалого часу, при цьому не піддаючи майбутні покоління значним екологічним ризикам або екологічному дефіциту [28].
Доволі близьким є бачення ЮНДЕСА: „зелена”
економіка – це економіка, яка призводить до поліпшення добробуту людини і скорочення нерівності, при цьому не піддаючи майбутні покоління значним екологічним ризикам та екологічному дефіциту. Вона прагне
принести довгострокові соціальні вигоди для короткострокових заходів, спрямованих на пом’якшення екологічних ризиків. „Зелена” економіка є сприятливою
компонентою загальної мети сталого розвитку [2].
Коаліція „зеленої” економіки, що являє собою
глобальну мережу неурядових організацій і науководослідних інститутів, які є прихильниками прискореного переходу до „зеленої” економіки, розглядає останню як „гнучку” економіку, що забезпечує кращу якість
життя для всіх у рамках наявних екологічних обмежень на планеті [29].
Міжнародна торгова палата розглядає „зелену”
економіку як таку, де економічне зростання та екологічна відповідальність взаємодоповнюють одне одного, підтримуючи прогрес у соціальному розвитку [30].
В свою чергу, у Стратегії „зеленої” економіки
Південної Африки визначено, що впровадження „зеленої” економіки безумовно створює такі позитивні
ефекти, як зростання економічної активності та використання у виробництві більш чистих технологій з низькими викидами вуглецю і мінімальним впливом на
оточуюче середовище [31].
На конференції „Ріо+20” зазначалось, що „зелена” економіка може розглядатися як лінзи для фокусування на можливостях для просування економічних та екологічних цілей одночасно [32].
Як бачимо, у наведених визначеннях йдеться про
мінімізацію впливу на навколишнє середовище, соціальну справедливість, забезпечення високого рівня
добробуту.
Аналіз змісту категорії „зелена” економіка свідчить, що різні міжнародні організації, їх структури та
окремі країни по-різному трактують її сутність. Ми вважаємо, що „зелену” економіку слід тлумачити, орієнтуючись насамперед на ознаку забезпечення економічного і соціального прогресу на засадах екологоорієнтованої діяльності. При цьому усі інші уточнення щодо
забезпечення зайнятості, підвищення якості життя населення, структурних трансформацій та секторіальних
пріоритетів є важливими, але не вирішальними характеристиками.
Отже, під „зеленою” економікою пропонуємо розуміти систему відносин, що охоплюють виробництво, 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” секторів економіки і скорочення „коричневих”, створення „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 прогресу, що базується на мінімізації негативного впливу на
довкілля та ефективному використанні природних ресурсів 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 біорізноманіття шляхом мінімізації негативного антропогенного впливу на оточуюче середовище, збереження та
відтворення зелених насаджень, забезпечення цілісності екосистем, підвищення якості природних ресурсів тощо;
– підвищення ресурсоефективності (збільшення продуктивності залучених у господарський обіг
природних ресурсів і зменшення обсягу відходів завдяки впровадженню замкнутого циклу виробництва
та максимально повній утилізації відходів), з переорієнтацією на переважне використання відновлювальних
ресурсів;
– економічний розвиток на основі структурних
змін, що ведуть до підвищення ваги „зелених” секторів з відповідним скороченням „коричневих”;
– забезпечення соціального прогресу в „зеленому” сегменті економіки – створення „зелених” робочих місць, зростання доходів населення, отриманих
за рахунок зайнятості у „зеленому” секторі економіки, 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 економіки за рахунок зростання частки „зелених” секторів і
відповідного скорочення „коричневих” забезпечує
створення „зелених” робочих місць та формує гідні
умови життя населення, призводить до збільшення виробництва та споживання „зелених” товарів, що в сукупності дозволяє зменшити негативний вплив на довкілля, підвищити ефективність використання ресурсів
тощо. Отже, цілі „зеленої” економіки знаходяться в
органічній єдності та забезпечують досягнення загальної мети.
„Зелена” економіка формується з урахуванням
певної системи принципів, які також трактуються по56
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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 навколишнього середовища, було вперше визначено 26 принципів подальшого розвитку, до яких відносяться:
– свобода, рівність і сприятливі умови життя для
людини в навколишньому середовищі;
– охорона природних ресурсів в інтересах теперішнього і майбутніх поколінь;
– підтримка, відновлення і поліпшення природних ресурсів землі;
– пріоритетність питань охорони природного
середовища при плануванні економічного розвитку;
– обережне і максимально корисне використання 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 стихійних лих;
– стабільність цін на сировинні ресурси у країнах, що розвиваються;
– встановлення міжнародних екологічних стандартів, 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 досягнення балансу між потребами розвитку і захисту навколишнього 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 запобігання і боротьби з екологічними ризиками та вирішення екологічних проблем;
– екологічна освіта та доступ населення до
інформації;
– стимулювання наукових досліджень в екологічній сфері і на національному, і на міжнародному
рівні;
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– ненанесення екологічної шкоди іншим державам у процесі організації діяльності в межах власної
юрисдикції країн;
– розвиток міжнародного права в контексті встановлення відповідальності й компенсації шкоди жертвам забруднення;
– узгодженість міжнародних і національних
стандартів;
– міжнародне співробітництво в межах багатосторонніх і двосторонніх угод для ефективного контролю, запобігання, скорочення та усунення негативного 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 відповідальності країн за результати діяльності, прийняття єдиних
екологічних стандартів.
Благодійна організація „Фонд нової економіки”,
яка утворена за рахунок внесків приватних осіб та благодійних фондів для правозахисної діяльності та поширення інноваційного досвіду у вирішенні екологічних, 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 біорізноманіття;
– відродження місцевої культури і збереження
спадщини;
– створення сильної місцевої економіки та забезпечення справедливої міжнародної торгівлі;
– зміцнення здоров’я і забезпечення благополуччя населення [34].
У 2011 р. Європейське агентство з навколишнього 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 покоління, і між поколіннями;
– обережність щодо потенційних впливів на суспільство і навколишнє середовище;
– адекватний облік природного та соціального
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капіталу (наприклад, за допомогою включення зовнішніх соціальних та екологічних ефектів, „зеленого” обліку, обліку витрат протягом усього життєвого
циклу продуктів);
– стале й ефективне використання ресурсів,
споживання і виробництво;
– внесок у досягнення наявних макроекономічних цілей за рахунок створення „зелених” робочих
місць, викорінення бідності, підвищення конкурентоспроможності 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’єднаних 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 розвитку (Йоганенесбург, 4 вересня 2002 р.) [37];
– Хартія Землі [38];
– проект групи біорегіонального розвитку „Життя на одній планеті’ [39];
– доповідь „Благополуччя та навколишнє середовище” [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 планування;
– обґрунтований перехід;
– переоцінка добробуту;
– гендерна рівність;
– збереження біорозмаїття та запобігання забрудненню будь-якої частини навколишнього середовища. Розглянемо кожен з них більш детально.
1. Справедливий розподіл багатства має відбуватись і всередині країн, і між ними задля зменшення
нерівності між багатими і бідними, досягнення соціальної та економічної справедливості в рамках справедливого розподілу світових ресурсів, залишаючи
при цьому достатній простір для дикої природи.

2. Економічна рівність і справедливість передбачає створення партнерств, які будуть надавати значну фінансову і технологічну допомогу менш розвиненим країнам, щоб звести до мінімуму розрив між ними
та підтримати екологічну стійкість.
3. Рівність між поколіннями має забезпечуватись
за рахунок управління екологічними ресурсами та екосистемами таким чином, щоб відновити та зберегти
цінність природних багатств для майбутніх поколінь.
4. Попереджувальний підхід передбачає завчасне 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 запобігання деградації навколишнього середовища.
5. Право на розвиток визначається тим, що розвиток людини в гармонії з навколишнім середовищем
має основоположне значення для досягнення сталого
розвитку. Люди і суспільство мають право на позитивні 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 нормативноправова база мають використовуватися таким чином,
щоб робити „чисті” продукти дешевими, „забруднені”
– дорогими.
7. Принцип міжнародного співробітництва втілюється у співпраці національних урядів. Природоохоронні заходи, які стосуються торгівлі, повинні уникати несправедливого протекціонізму, але в цілому
повинні забезпечувати, щоб торгівля підтримувала
стале використання ресурсів, охорону навколишнього середовища та передових стандартів праці, сприяння
„гонці за лідером”, а не консервації відставання.
8. Міжнародна відповідальність передбачає урахування 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 судового захисту.
9. Поінформованість, участь та відповідальність
передбачає, що усі громадяни повинні мати доступ до
інформації, яка стосується довкілля, а також можливість брати участь у процесах прийняття відповідних рішень. Вирішення екологічних питань повинно
відбуватись за участю всіх зацікавлених сторін (громадян, підприємств, національних і міжнародних установ) на демократичних засадах та використовувати
інструменти, які дозволяють громадськості відчувати
відповідальність за прийняті рішення. У цьому зв’язку
доступ громадян до встановлення правил та контро58
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лю за відшкодуванням (компенсацією) шкоди, завданої навколишньому середовищу, є наріжним каменем
підвищення відповідальності.
10. Стале виробництво і споживання взаємозалежні, а їх розвиток має відбуватись на засадах стійкого
і справедливого використання ресурсів, скорочення
й ліквідації екологічно небезпечних моделей виробництва і споживання, забезпечення повторного використання та переробки матеріалів з метою уникнення
дефіциту ресурсів.
11. Стратегічне, скоординоване і комплексне планування для забезпечення сталого розвитку „зеленої”
економіки і боротьби з бідністю спрямовані на використання комплексного підходу, що забезпечить прискорення досягнення соціально-економічної та екологічної стійкості на основі стратегічних планів, розроблених із залученням громадськості, інших зацікавлених сторін, а також урядових організацій.
12. Обґрунтований перехід передбачає, що у процесі 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 технічної 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 екологічно 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 індикатори оцінювання.
14. Гендерна рівність втілюється у забезпеченні
рівності статей, адже жінки відіграють надзвичайно
важливу роль у здійсненні змін у сфері природокористування й розвитку.
15. Збереження біорізноманіття та запобігання
забрудненню будь-якої частини навколишнього середовища є невід’ємною частиною добробуту людини, а
також управління, орієнтованого на захист стійкості
екосистем з метою запобігання їх незворотному пошкодженню.
Коаліція зеленої економіки називає 9 принципів
„зеленої” економіки:
– орієнтація на забезпечення сталого розвитку;
– рівність та справедливість;
– повага гідності особистості;
– ощадливість;
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– участь;
– керованість;
– стійкість;
– ефективність;
– зв’язок поколінь [40].
Зокрема, принцип орієнтації на забезпечення сталого розвитку втілюється у єдності екологічної, соціальної та економічної складових.
Принцип рівності та справедливості спрямований
на вирівнювання країн та викорінення соціальної диференціації в межах національних кордонів, дотримання прав людини, гендерної рівності.
Повага гідності особистості проявляється у зменшенні бідності шляхом перетворення „традиційних” робочих місць і активного створення нових („зелених”),
розвитку людського потенціалу, покращенні доступу
до соціальних послуг, підтримує право на розвиток.
Принцип ощадливості „зеленої” економіки реалізується шляхом мінімізації впливу на навколишнє середовище, врахування екологічних меж і забезпечення господарської діяльності саме в їхніх межах, попередньої оцінки потенційного впливу нових технологій
на навколишнє середовище, оптимального і раціонального використання природних ресурсів.
Принцип участі ґрунтується на поєднанні прозорості та відкритості діяльності всіх зацікавлених сторін
(громадян, бізнесу, державних інституцій), забезпечує можливість ефективної участі громадян у процесі
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях.
Керованість реалізується через регулювання, що
відбувається на основі консультацій з усіма зацікавленими сторонами, розроблення стандартів для оцінювання прогресу, розвитку міжнародного співробітництва і міжнародну відповідальність за збитки.
Стійкість „зеленої” економіки проявляється у розвитку систем соціального захисту та охорони навколишнього середовища, підтримці різних моделей „зеленої” економіки, які можуть бути застосовані до різних
екологоорієнтованих економічних моделей.
Принцип ефективності передбачає, що формування цін на товари і послуги відбувається з урахуванням
соціальних та екологічних витрат, життєвого циклу
продукту, зв’язку між динамікою виробництва і споживання, можливих негативних соціальних та екологічних наслідків.
Зв’язок поколінь як принцип „зеленої” економіки втілюється у прийнятті рішень на довгострокову
перспективу, залученні фінансової підтримки на розвиток різноманітних моделей сталого розвитку та
підтримці виробництва „зелених” товарів та послуг.
Якщо врахувати вищенаведені підходи та поєднати їх з названими вище цілями „зеленої” економіки,
можна зробити висновок про доцільність виокремлен59
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ня наступних 10 основних принципів „зеленої” економіки.
1. Орієнтація на майбутнє – врахування наслідків
економічної діяльності для існування наступних поколінь.
2. Вимірюваність та співставність – створення
відкритої системи національних та міжнародних звітів
щодо рівня економічного і соціального розвитку територій та їх впливу на стан довкілля, розроблення
адекватних показників оцінювання суспільного розвитку, які враховували б екологічну складову.
3. Стале виробництво і споживання – переорієнтації з традиційних стандартів і моделей виробництва
й споживання на новітні „зелені”.
4. Соціальний розвиток – зростання рівня зайнятості населення у „зелених” секторах економіки,
підвищення рівня якості життя за рахунок зростання
доходів та доступу до більш якісних ресурсів, забезпечення права громадян на особистісний розвиток.
5. Суспільне співробітництво – залучення широких кіл громадськості, бізнесу, урядових інституцій,
міжнародних та неурядових організацій до спільних
дій з формування „зеленої” економіки.
6. Ресурсна ефективність – підвищення рівня результативності використання ресурсів, їх вторинної
переробки та збільшення економічного ефекту при
скороченні негативних екологічних наслідків.
7. Екологічність – скорочення негативного антропогенного впливу на довкілля, зокрема – викидів парникових газів, твердих відходів, забруднення водойм
та землі, збереження біорізноманіття та охорона навколишнього природного середовища, запровадження
екологічної освіти населення.
8. Економічність – поточні витрати на впровадження „зелених” стандартів не мають стати обмеженням економічного розвитку, а повинні сприяти створенню 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” економіки в рамках концепції сталого розвитку.
Експерти виділяють чотири напрями, за допомогою яких формування „зеленої” економіки і пов’язані
з цим структурні реформи можуть стати основою економічного розвитку [41, p. 38 – 40].
По-перше, перехід до „зеленої” економіки здатний збільшувати „вхідні” ресурси економіки (input

effects) внаслідок підвищення продуктивності й ефективності використання ресурсів.
По-друге, становлення „зеленої” економіки супроводжується позитивними структурними змінами
(efficiency effect) під впливом значних інвестицій у
системоутворюючі сектори (такі, як енергетика, будівництво, житлово-комунальне господарство тощо),
спрямованих на оновлення виробничого апарату,
підвищення енергоефективності, перехід до альтернативних джерел енергії та зниження викидів парникових 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, громадського транспорту, орієнтованого на альтернативні
джерела палива тощо) забезпечить активізацію економічного розвитку і з боку пропозиції, і з боку попиту,
одночасно розширюючи зайнятість і сприяючи зниженню безробіття (stimulus effects).
По-четверте, перехід до „зеленої” економіки
об’єктивно стимулює інноваційну активність (innovation
effects), яка має підтримуватись сприятливим конкурентним середовищем та дієвими інструментами регулювання.
Важливо наголосити, що концепція „зеленої” економіки не замінює собою концепцію сталого розвитку, а розвиває її та являє собою засіб її практичної
реалізації. „Зелений” розвиток може бути забезпечений лише за умови інтеграції екологічної та економічної політики таким чином, щоб суспільний прогрес,
економічне зростання і підвищення якості життя населення відбувались на тлі скорочення загроз навколишньому природному середовищу [42].
Висновки. Отже, нами встановлено, що „зелена” економіка є засобом забезпечення сталого розвитку, 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 альтернативні моделі соціально-економічного розвитку, а також
може бути використане під час опрацювання пропозицій щодо „зеленого” курсу України.
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Чмир О. С., Захаркевич Н. П. „Зелена” економіка: сутність, цілі та базові принципи
В статті на основі критичного аналізу існуючих
підходів до трактування понять сформульоване авторське визначення „зеленої” економіки, систематизовано
її цілі та визначено базові принципи. Встановлено взаємозв’язок між концепцією сталого розвитку та „зеленої” економіки.
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экономика: сущность, цели и базовые принципы
В статье на основе критического анализа существующих подходов к трактовке понятий сформулировано авторское определение „зеленой” экономики,
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
ного зростання на засадах підвищення конкурентоспроможності кожного регіону.
Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний метод
пізнання та системний підхід до вивчення економічних аспектів конкуренції та забезпечення конкурентоспроможності, наукові праці вітчизняних і зарубіжних
вчених на основі застосування абстрактно-логічного,
монографічного, порівняння та ін.
Метою роботи є узагальнення теоретико-методологічних положень формування конкурентних переваг на регіональному рівні та обґрунтування факторів
впливу на конкурентоспроможність регіону в сучасних умовах господарювання.
Завданнями дослідження конкурентних переваг є виявлення проблем, визначення причин їх виникнення та визначення ступеня досягнення цілей.
Відтак, рівень опрацювання теоретико-методологічної
бази забезпечення конкурентоспроможності є вимірником ефективності побудови організаційно-економічного механізму досягнення конкурентних переваг.
Вирішення цього питання потребує дослідження кон’юнктури ринку і можливостей конкурентів, здійснення економічної оцінки проектів, проведення аналізу
конкурентоспроможності товарів, ефективності впровадження інновацій у виробництво, тобто необхідно
визначити не лише рівень розвитку кожної внутрішньої конкурентної переваги, але й обґрунтувати їх сукупний 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 належить чинникам пропозиції, а теорія експортної бази
виділяє важливість факторів попиту в процесі економічного зростання регіонів, що й визначає їх експортну спеціалізацію. Прихильники цієї теорії підкреслюють важливість відкритості економіки, а також технологічного процесу в побудові конкурентоспроможної
експортної бази. Ця теорія за основу регіональної економіки приймає експортно орієнтоване виробництво,

Постановка проблеми. В умовах світоглобалізаційних процесів та глобальних трансформацій
перед багатьма країнами постала проблема знаходження рівноваги на шляху переходу до нового типу
розвитку й забезпечення умов конкурентоспроможності за активного виходу на світовий ринок регіонів, що є суб’єктами міжнародних економічних
відносин. Тому регіональний розвиток і регіональна політика нині є основою формування конкурентоспроможності 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 практики оцінки конкуренто-спроможності продукції, підприємств, галузей і національних господарств дають
можливість застосовувати тисячі методик, індивідуалізованих відповідно до особливостей об’єктових,
територіальних, секторальних ринків, а також галузей,
підприємств, систем управління збутом, інфраструктурних особливостей тощо. Більше того, остаточно
невирішеними теоретично, методологічно і методично залишаються питания оцінки конкурентоспроможноси продукції, не говорячи вже про конкуренто-спроможність підприємства [1, с. 104].
Базові засади формування конкурентоспроможності та конкурентних переваг досліджено в працях
Р. Дорнбуша, П. Друккера, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ланбена, А. Маршала, М. Портера, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Смітта, А. Стрікленда, А. Томпсона, С. Фішера. Сучасні розробки щодо основних принципів і
підходів до визначення сутності та механізмів управління конкурентними перевагами розглядаються в працях В. Я. Амбросова, В. І. Гринчуцького, О. І. Дація,
С. Н. Іляшенка, М. Х. Корецького, О. О. Краснокуцького, Д. Ф. Крисанова, П. М. Макаренка, В. І. Мельник та ін.
Незважаючи на велику кількість методологічних
розробок, виникає потреба в удосконаленні підходів
щодо опрацювання генези формування конкурентних
переваг з позицій регіоналістики національного розвитку та проведення досліджень в напрямку економічЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013
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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 технічним прогресом, а також міжгалузевим переміщенням
факторів виробництва. Неокласики наголошують на
взаємозалежності мобільності факторів виробництва
та ефективності розвитку економіки регіону. Тому регіональна політика повинна бути спрямована на стимулювання мобільності факторів виробництва.
На думку А. Смітта, конкуренція є конкретним
механізмом, що змушує підприємців слідувати вказівкам „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 міжнародної спеціалізації.
Подальше удосконалення це твердження знайшло 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 найменшими витратами, якщо інші товари вона виробляє з більш високою ефективністю. Рікардо вважав,
що в основі торгівлі лежать відмінності у продуктивності праці в різних країнах. Цю різницю він зараховував до відмінностей в навколишньому середовищі, кліматі країн, що сприяють розвитку тих чи
інших галузей [3, с. 120].
Одним з напрямків регіональних досліджень, що
базується на емпіричних закономірностях в регіональному 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 обґрунтовано американськими ученими в 50-х рр. ХХ ст.
Відповідно до теорії полюсів росту економічне
зростання відбувається не рівномірно та з різною інтенсивністю. Тут також підкреслюється незбалансований
характер економічного зростання, який найбільш інтенсивно протікає на обмеженому просторі, в так званих
кластерах, у межах яких прискорюється обмін інформацією і процес технологічних інновацій.
Теорія регіональних зовнішніх ефектів А. Маршала 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-

тивних зовнішніх ефектів. Якщо, з іншого боку, визначити фактори, що сприяють регіональному розпорошенню виробництва, то відкривається можливість
моделювання оптимального регіонального розподілу
виробництва [4].
Однією з проблем регіонального розвитку на
сучасному етапі є зростання розриву в рівні економічного розвитку регіонів, що пояснюється відсутністю мобільності факторів виробництва, та недостатня гнучкістю економіки регіонів. Так, в межах єдиної
економічної системи регіонам доводиться конкурувати за фактори виробництва, які лише в довгостроковому плані є високо мобільними, що в результаті інтеграційних зрушень посилюється завдяки інерційності
щодо підвищення їх експортно орієнтованої економіки та міжрегіональної торгівлі. Формування на регіональному рівні абсолютних переваг зумовлює необхідність збереження єдиного економічного простору і міжрегіональних економічних відносин, тобто виникає потреба врахування регіональних факторів під
час здійснення масштабних соціально-економічних перетворень.
Загалом, намагання найбільш повного урахування територіально-господарських передумов у процесі
розвитку й розміщенні виробництва було притаманним усім історичним етапам розвитку в усіх суспільно-економічних формаціях – від рабовласницької до класично-капіталістичної, за часів соціалізму та в постіндустріальному 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) через оптимальне врахування регіональних передумов
розвитку й розміщення виробництв, як парадигма розвитку, 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 стосується інфраструктурних галузей.
3. Процеси регіоналізації розвитку продуктивних
сил поглиблюються та все частіше звужуються від національних масштабів (на рівні державних народногосподарських комплексів) до територіально-господарських районів макро- та мезо- й навіть мікрорівня. Регіональні орієнтири стають характерними практично для
всіх сфер життя – не тільки в економічному, але й соціальному, етнічному, релігійному вимірах тощо.
4. Регіоналізація охоплює всі стадії економічного циклу. Зокрема, регіоналізація виробництва поєднується із регіоналізацією споживання, активізацією
регіональних ринків товарів та послуг, їх орієнтацією
на місцеві потреби. В умовах жорсткого конкурент64
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ного середовища сучасного ринкового виробництва
орієнтація готової продукції та послуг на конкретного
споживача, який формує свій попит у певних суспільно-територіальних умовах, є однією з гарантій
успіху економічної діяльності.
5. Процеси регіоналізації охоплюють весь комплекс складових продуктивних сил – і в разі формування й використання природно-ресурсного потенціалу, і в сфері функціонування соціальної складової
й матеріально-технічного потенціалу суспільного виробництва.
Регіональна диференціація визначає ступінь інтеграції регіональної економіки з економікою держави і
весь спектр проблем рівномірності і стійкості розвитку регіонів. Конкурентна перевага створюється й утримується в тісному зв’язку з місцевими умовами, тому
на успіх конкуренції впливає структура національної
економіки, стратегічні пріоритети національного розвитку.
Забезпечення конкурентних переваг можливе
шляхом вдосконалення продукції на базі застосування нових технологій її виготовлення, що часто
зумовлює появу на ринку нового продукту. Згідно
з теорією Й. Шумпетера: „нове, як правило, не виростає зі старого, а з’являється поряд із ним, витісняє його і змінює все, що зумовлює необхідність у
структурній перебудові. Подальший розвиток – це
не продовження попереднього, а новий виток, породжений іншими умовами і почасти іншими людьми” [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 виробничі процеси та маркетингові шляхи для нових ринкових сегментів [6].
Регіони можуть ранжируватися за ступенем задоволення стратегічних інтересів підприємницької
структури. Наприклад, регіон, у якому є умови для
створення виробництва або є підприємства для залучення в уже наявно технологічні цикли, інтерес, що
виникає як і ринок збуту, буде набагато привабливіший за регіон, що має зазначені переваги [7, с. 67].
Детермінанти конкурентоспроможності були визначені М. Портером та відображені в так званому
ромбі конкурентоспроможності, що передбачає стратегію фірми, її структуру й суперництво, фактори, попит, споріднені й підтримуючі галузі. З метою оцінки
чинників формування конкуренто-спроможності регіону 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
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(рівень доходів, еластичність попиту, вимогливість
покупців до якості товару і послуг тощо); споріднені
й підтримуючі галузі (забезпечують підприємство необхідними ресурсами, комплектуючими виробами,
інформацією, банківськими, страховими та іншими послугами; стратегії підприємств, їх структура та суперництво), що формують конкурентне середовище і розвивають конкурентні переваги на регіональному рівні.
Аналізуючи різні підходи до пояснення природи конкурентоспроможності фірми й національної економіки, 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 конкуренції тут багато в чому схожий з предметом конкуренції товарів і фірм, що зумовлено прагненням забезпечити власний динамічний сталий розвиток, що в
результаті сприяє підвищенню доходів населення і господарюючих суб’єктів, стабілізації політичних і соціально-економічних умов регіону.
Систему формування конкурентних переваг регіону відображено на рис. 1.
До загальних принципів виділення конкурентних
позицій регіону зараховують:
– досягнення конкурентних позицій є передумовою підвищення конкурентоспроможності підприємств
на внутрішньому, і на зовнішньому ринках, що сприяє
формуванню регіональних ринків;
– незважаючи на різний рівень активності, в кожному регіоні конкурентні позиції є взаємопов'язаними, що викликає економічну зацікавленість суб'єктів
ринку щодо взаємодоповнюваності конкурентних переваг регіону;
– суттєвий вплив на формування конкурентних
позицій має розвиток виробничої та ринкової інфраструктури, соціально-економічна політика, наявний потенціал для регіонального розвитку;
– конкурентні позиції в різних регіонах розвивалися нерівномірно, що зумовлено впливом багаторічної регіональної економічної диференціації.
Саме на регіональному рівні формуються передумови розвитку економіки, що визначають конкурентоспроможність регіону. У процесі визначення
конкурентоспроможності регіону необхідно враховувати також рівень життєзабезпечення населення на
основі міжнародних стандартів, а також інші показники та індикатори.
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Рис. 1. Формування конкурентних переваг регіону

Система формування конкурентних переваг регіону базується на досягненні різнорівневих цілей
розвитку, об’єднаних в такі структурні блоки: забезпечення ефективної взаємодії суміжних галузей;
розробка та реалізація стратегій розвитку підприємств; формування та досягнення балансу факторів
виробництва; розробка заходів зі стимулювання
попиту. Тому досягнення конкурентоспроможності
слід розглядати під впливом факторів: забезпечення інфраструктурного розвитку; стимулювання розвитку інтеграційних взаємозв’язків в межах на регіональному та міжрегіональному рівнях; удосконалення системи управління; підвищення ефективності
реалізації конкурентних стратегій; організації регіональних груп стратегічного розвитку; залучення
інвестицій з різних джерел; оптимізації використання ресурсів; оновлення матеріально-технічної бази;
підвищення кваліфікації кадрів; конкурентоспроможності продукції; зростання доходів населення;
використання новітніх розробок в практичній діяльності.

Системний підхід сприяє інтеграції і координації всіх рівнів, органів управління, комерційних
і некомерційних організацій, їх ресурсів, створює
умови для підвищення ефективності управління формуванням конкурентоспроможності регіону.
Висновки. Визначення довгострокових перспектив регіонального розвитку слід розуміти в контексті соціально-економічних, науково-освітніх, технічних, інформаційних, культурних та інституційних
умов, що склалися в регіоні та формують його конкурентні переваги й уніфікують його з поміж інших
регіонів. Відтак, до способів формування конкурентоспроможності в сучасних умовах належать: використання новацій і вихід на ринок з високоякісною продукцією; наближення підприємства до споживача; використання інноваційних чинників у поєднанні з новими формами організації виробництва
та інтеграції підприємств в межах регіональних утворень. Оскільки підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг є визначальною умовою соціально-економічного розвитку регіонів, важливу
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роль у формуванні конкурентоспроможності регіону відіграє освіта, наукові знання, що виступають у
формі факторів розвитку виробництва і формування інноваційного потенціалу регіонів та національної економіки загалом.

Погріщук Б. В., Пилявець В. М. Теоретикометодологічні засади формування конкурентних
переваг на регіональному рівні
В роботі визначено особливості формування конкурентних переваг, виявлено фактори, що впливають
на рівень конкурентоспроможності регіону та обґрунтовано загальні принципи формування конкурентних
позицій на регіональному рівні.
Ключові слова: конкурентні переваги, конкурентоспроможність, регіональний розвиток.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Россия занимает обширную территорию, не одна
страна мира не располагает таким значительным пространством – по существу она представляет странуконтинент. Разные регионы России значительно отличаются между собой природными и демографическими ресурсами, климатическими условиями и т. д.
В этой связи осуществление исследований и анализ
проблем региональной экономики в российских условиях представляется крайне актуальным.
Важно также и то, что одной из важнейших
составных частей финансовой системы государства
являются региональные финансы, которые охватывают региональные бюджеты, бюджеты административно-территориальных единиц и финансы субъектов
хозяйствования, используемые для удовлетворения
потребностей регионов. Региональные финансы обеспечивают финансирование широкого круга мероприятий, связанных с социально-культурным и бытовым
обслуживанием населения. Таким образом, региональные финансы – это система экономических отношений, посредством которой распределяется и перераспределяется национальный доход на экономическое и
социальное развитие территорий.
В последнее десятилетие во многих странах наблюдается регионализация экономических и социальных
процессов. Это означает, что все в большей мере функции регулирования воспроизводственных процессов
переходят от центральных уровней государственной
власти к региональным, поэтому роль региональных
финансов усиливается, а сфера их использования расширяется, в связи с этим величина региональных
финансов растет, и во многих странах она составляет
большую часть финансовых ресурсов государства.
Через региональные финансы государство активно проводит социальную политику. На основе предоставления региональным органам власти бюджетных
средств осуществляется финансирование муниципального народного образования, здравохранения,
коммунального обслуживания населения. При этом
круг финансируемых мероприятий расширяется. За
счет средств региональных бюджетов стали финансироваться не только общеобразовательные школы, но
и вузы, крупные объекты здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку и
охране окружающей среды.
С помощью региональных финансов государство

осуществляет выравнивание уровней экономического и социального развития территорий, которые в результате 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 формируются за счет доходов бюджетов соответствующих
административно-территориальных единиц, а также
налогов вышестоящих бюджетов. При этом региональным бюджетам выделяются отчисления от государственных налогов, но чаще всего это субвенции,
т. е. финансовые ресурсы, предоставляемые из вышестоящих бюджетов на определенные цели.
Региональная экономика как отрасль научных
знаний достаточно давно и продуктивно разрабатывается отечественными и зарубежными исследователями. Интересные наработки имеются в теории территориального разделения труда, моделировании регионального развития, разработке схем и прогнозов развития и размещения производительных сил, исследовании территориальных закономерностей, циклов производства и т. п. Основным объектом изучения региональной экономики является территориальная организация хозяйства [1], причем понятие „регион”, являющееся объектом исследования в региональной экономике, 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 совокупности проблем теории региональной экономики в
особую группу выделить вопросы выявления общего
и особенного в осуществлении хозяйственных процессов в различных районах страны, проблемы межрегиональных социально-экономических взаимодействий (межрегиональных технолого-производственных взаимосвязей, межрегионального товарообмена
и т. п.), вопросы сравнительного анализа перехода к
рынку в разных районах страны и прочее. Раздел же
теории региональной экономики, который специализируется на рассмотрении и анализе такого рода
проблем, имеет смысл обозначить как „межрегиональная экономика”. Аналогично раздел теории региональной экологии, занимающейся рассмотрением и ана68
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лизом вопросов экологических отношений и связей
между различными регионами, целесообразно обозначить как „межрегиональная экология”.
Выделение межрегиональной экономики в качестве специального раздела экономической теории
вполне оправдано, ибо, тем самым, акцентируется
внимание на существовании особой группы проблем
выявления общего и особенного в реализации экономических процессов в различных регионах, что
должно, в конечном счете, интенсифицировать процесс их разрешения. Причем следует добавить, что
раскрытие такого рода проблем может существенно
повлиять на эффективность общественного воспроизводства в целом, т. к. существуют различные типы
межрегиональных социально-экономических и экологических отношений, причем от выбора определенного типа отношений, от соотношения элементов, входящих 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 взаимодействий, в системе межрегиональных экономических отношений можно выделить следующие элементы, составляющие : производственные, финансовые,
налоговые, бюджетные, транспортные, энергетические,
торговые, трудовые, информационные, интеллектуальные и прочие межрегиональные взаимодействия.
Система межрегиональных экономических отношений, представляющая объект межрегиональной экономики как отдельной научной дисциплины, в соответствии с развитием всего общества прошла длительную эволюцию. Существенное влияние на функционирование этой системы оказывал тип общественного устройства, тип социально-экономической формации. Уже на этапе разложения первобытнообщинного строя и возникновения первых в истории человечества государств роль и значение системы межтерриториальных экономических связей в осуществлении нормальной жизнедеятельности общества резко
возрастают. В условиях различных антагонистических 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, усилением значения процессов кооперирования и комбинирования общественного производства, наряду с
древнейшей и до сего дня по-прежнему важнейшей
формой межрегиональных экономических отношений,
каковой является межтерриториальная торговля, стали появляться и иные формы, как-то: научно-технический обмен между районами, межрегиональная кооперация и пр. В целом можно констатировать,что по
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мере поступательного развития общества степень межтерриториальных социально-экономических взаимодействий существенно возрастает, а число форм и
направлений межрегиональных экономических отношений увеличивается. Однако сказанное не следует
понимать так, что будто данный процесс носит линейный характер – в реальности все гораздо сложнее.
Так, в эпоху феодальной раздробленности уровень
экономических отношений между районами отдельного государства был весьма невысок, поэтому степень межрегиональных взаимосвязей в этот период
была существенно ниже, чем даже в предшествующую феодализму рабовладельческую общественноэкономическую формацию.
Таким образом, усиление степени межрегиональных экономических отношений и появление их новых
форм и направлений по мере поступательного развития
общество проявляется лишь в форме тенденции, которая периодически нарушается,что объясняется одновременным действием огромного количества разнородных
факторов. Однако, подробный анализ особенностей
функционирования системы межрегиональных взаимосвязей при рабовладении ифеодализме не входит в нашу
задачу – это делобудущих исследований специалистовисториков. В этой же работе мы коснемся некоторых
аспектов проблемы межтерриториальных экономических отношений в современную эпоху. Но чтобы лучше
понять, в чем заключаются особенности функционирования системы межрегиональных взаимодействий при
рыночных отношениях, первоначально имеет смысл
проанализировать позитивные и негативные аспекты
функционирования этой системы в условиях социализма, так как социалистические производственные
отношения в известном смысле являются антагонистическими по отношению к рыночным.
Однако прежде чем приступить к рассмотрению
различных аспектов функционирования системы межтерриториальных экономических связей в условиях
социалистических производственных отношений необходимо заметить, что наряду со специфическими
условиями направлениями и факторами, действующими лишь в некоторых или даже только в одной общественно-экономической формации, существует довольно большая группа условий и факторов, действие
которых оказывает значительное влияние на функционирование системы межрегиональных экономических
отношений практически при любом типе общественного воспроизводства. Так, очевидно, что развитие
межрайонных связей определяется специализацией
экономических районов, степенью комплексности их
хозяйства, уровнем развития и конфигурацией транспортной сети, взаимодействием различных видов
транспорта друг с другом [20]. Межтерриториальные
связи выражаются в потоках грузов, электрической
энергии, в миграции трудовых ресурсов, информа69
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ции, необходимой для планирования и оперативного
управления народным хозяйством.
Однако важнейшей предпосылкой, определяющей необходимость существования устойчивых экономических отношений между разными регионами,
является территориальное разделение труда. В конечном счете, суть территориального разделения труда
заключается в том, что оно выражает собой процесс
производственной (хозяйственной) специализации и
взаимодополнений различных территорий [15]. Причем территориальное разделение труда существует в
рамках одной страны, в рамках системы стран с единым способом общественного воспроизводства и в
рамках мировой системы хозяйствования. Объективно существующей предпосылкой для развития территориального разделения труда следует считать различия природных условий и ресурсов разных районов.
Однако в условиях НТР эти различия не являются
решающим фактором развития территориального разделения 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 обстоятельство подтверждается тем, что ряд развивающихся стран (например, некоторые новые индустриальные страны Латинской Америки – Аргентина, Бразилия, Мексика) по разнообразию и богатству природных ресурсов во много раз превосходят некоторые
развитые государства (Италию, Испанию, Люксембург), но в последних территориальное разделение
труда развито гораздо сильнее.
Таким образом, территориальное разделение труда обусловлено экономическими, социальными, природными, технологическими, национально-историческими особенностями различных территорий и их географическим положением, то есть комплексом различных факторов. Территориальное разделение труда
в ходе исторического развития в результате появления все новых элементов производства приобретает
все новые внутренние связи, но, тем не менее, сохраняет и часть связей, сложившихся на предыдущих
этапах развития человеческого общества. Возникновение новых элементов производства и новых пространственных связей происходит быстрее, чем отмирание старых, поэтому число таких связей возрастает, сами связи становятся многообразнее, и это приводит к постоянному углублению территориального
разделения труда. В соответствии со всем ходом развития общественного производства развитие территориального разделения труда может идти эволюционным и революционным путем. Революционный путь
развития этого процесса возможен в случае, если
нарушается закон обязательного соответствия производственных отношений уровню и характеру развития производительных сил. Сложившееся в недрах

одной общественно-экономической формации территориальное разделение труда может в корне не соответствовать новому способу производства. В этом
случае возможно революционное изменение территориального 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 экономических районов, в которых формируется и развивается специализированный хозяйственный комплекс. Поскольку хозяйство районов специализировано, он обязательно должен быть связан с другими специализированными районами обменом продукции и
другими экономическими отношениями. Межрайонные грузопотоки подразделяют на два типа: 1) снабженческие связи – производственные и потребительские; 2) связи по кооперированию, представленные
перевозками высокотранспортабельной продукции (в
основном полуфабрикатов), перетоками электрической энергии в энергосистемах. В снабженческих межрайонных связях преобладают обогащенное сырье,
топливо (высокотранспортабельное), готовая продукция. Грузами, составляющими основную массу перевозок, являются нефть, газ, уголь, руды, древесина, зерно, строительные материалы.
В условиях докапиталистических общественноэкономических формаций развитие общественного
территориального разделении труда не привело к образованию 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 экономическими законами. В результате уровень социально-экономического развития в разных районах сильно различается, появляются, как их называют на Западе, „проблемные районы”, „районы бедствия”.
Пространственные производственные связи подразделяются на вертикальные (отраслевые) и горизонтальные (региональные). Вертикальные направления
производственных связей определяют сложившиеся
и прогнозируемые территориальные пропорции в развитии сырьевых, энергетических, обрабатывающих
отраслей промышленности, а также технологическое
и экономическое сочетание между отраслями производства [1]. Так, черная металлургия технологически
и экономически связана с угольной, газовой, железорудной, коксохимической и другими отраслями производства, предприятия которых могут быть размещены в самых различных районах.
Экономическое единство народного хозяйства
страны выражается в эффективном хозяйственном
сотрудничестве отдельных его частей, что находит свое
проявление в развитии территориальных экономи70
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ческих связей. Различают три вида горизонтальных
связей: экономические связи между предприятиями и
отраслями внутриэкономических районов; межрайонные экономические связи; международные экономические связи. Можно выделить и иные аспекты,
общие для различных общественных систем.
Так, уже в XIX веке выдающимся английским
ученым Рейвенстейном были открыты законы миграции населения между регионами, среди которых можно
выделить следующие: уроженцы городов менее склонны к миграциям, чем уроженцы сельских районов
страны; мигранты, перемещающиеся на большие расстояния, обычно направляются в какой-либо крупный
торговый или промышленный центр; каждый крупный миграционный поток порождает компенсирующее
противотечение; процесс рассеяния обратен процессу поглощения и ряд других. Наряду с межрегиональной миграцией населения при рыночных отношениях
тщательно исследовались и иные, не менее важные
направления межтерриториальных взаимодействий,
как-то: межрегиональные финансовые связи, торговые отношения и пр.
Важное значение имеет анализ физических аспектов потоков отдельных товаров и их групп. Изучение
товарных потоков имеет очевидную описательную
ценность. Подобно тому, как данные о промышленном производстве, занятости и численности населения обеспечивают полезную информацию об уровне
развития экономики района, сведения о движении
продукции от пункта отправления до пункта назначения как внутри района, так и за его пределами дают
ценную информацию об оперативных связях района.
Данные первого рода относятся к базисному измерению 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 показали, что основная часть ввоза Айовы предназначена для использования в производстве готовых изделий, которые преобладают в вывозе штата [2].
Несомненный теоретический и практический
интерес представляет анализ мирового опыта взаимоотношений федеральных и субфедеральных бюджетно-налоговых систем. В этой сфере наблюдается широкое разнообразие форм взаимоотношений. Так, в
США бюджетно-налоговые отношения внутри федерации Конституцией не регулируются, тем не менее,
несмотря на отсутствие законодательных предпосылок 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 наименоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

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 корпораций дает относительно небольшое поступление в
бюджет штатов. Наиболее существенным ограничением 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 регулирование в Германии является своего рода антиподом рассмотренному американскому опыту. В Германии Конституцией признаются равноценными потребности
общин, земель и федерации в финансовых средствах,
что на практике означает примерно равную долю налоговых поступлений в доходной части бюджетов всех
уровней. Для этого осуществляется сложное многоступенчатое перераспределение налоговых поступлений между бюджетами, в связи с чем все налоги делятся на две группы: собственные, закрепленные за
соответствующим уровнем (и полностью поступающие в его бюджет), и общие, разделяемые по установленным нормам между бюджетами. Собственными
налогами федерации являются главным образом акцизы и пошлины; землям принадлежит поимущественный налог, налог с наследства и дарений, налог с владельцев автомобилей, акциз на пиво; общинам – поземельный и промысловый. К общим налогам относятся подоходный, корпорационный и НДС. Подоходный налог законодательно делится между федерацией,
землями и общинами в пропорции 42,5%: 42,5%:15%;
корпорационный между федерацией и землями – в пропорции „пятьдесят на пятьдесят”. НДС используется в
качестве регулирующего, и его пропорции могут меняться в зависимости от динамики доходов и расходов.
Австралия, несмотря на федеративный статус, в
финансовом отношении скорее приближается к унитарному государству. Австралия в финансовом отношении является высокоцентрализованным государством, особенно эта централизация усилилась во время 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 запрещено вводить какие – бы то ни было налоги на
продажи и другие косвенные налоги, а также на личные доходы и доходы компаний. Этот режим не отменили и после войны, и в федеральный бюджет собиралось 80% всех налоговых доходов страны. При
таких объемах централизуемых налоговых поступ71
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лений штатам не хватает собственных доходов для
финансирования закрепленных за ними расходов,
поэтому федеральный уровень широко применяет систему субсидий штатам из своего бюджета, одновременно осуществляя „политику выравнивания”. В
результате в Австралии высокоцентрализованные финансы при сильной „политике выравнивания” позволяют добиваться того, что по всей стране оказываются единые государственные услуги. Таким образом,
если США дают пример конституционно нерегулируемых, а Германия – регулируемых бюджетно-налоговых федеральных систем, то Австралия в финансовом отношении является высокоцентрализованным государством. Иначе говоря, в группе стран с развитой
рыночной экономикой наблюдается широкое разнообразие моделей и форм взаимоотношений федеральных и субфедеральных бюджетно-налоговых систем.
Другой пример – для Швейцарии характерен бюджетно-налоговый конфедерализм, что соответствует официальному статусу этой страны.
В Швейцарии за федеральным уровнем закреплены в основном „международные” функции: внешняя
политика, внешняя торговля, оборона и соответствующие финансы, поэтому налоговая база федерального
уровня довольно узка – это главным образом таможенные пошлины и ряд акцизов [21]. Полномочия по
взиманию военного налога, налога с оборота и налога на пиво имеют ограниченный во времени характер,
определяемый Конституцией Швейцарии. Все остальные налоги – личный подоходный, с корпораций, поземельный, промысловый и ряд других – находятся в
компетенции кантонов, которые и несут основную
ответственность за проведение внутренней политики.
Функционирование этой системы породило достаточно серьезные различия в экономическом развитии
кантонов. Государственной „политики выравнивания”
практически не проводилось, и она осуществлялась
преимущественно за счет миграции населения из бедных регионов в богатые. В условиях территориальной
компактности Швейцарии эта линия долгое время была
вполне оправданной, однако в последнее время ситуация изменилась, в результате чего появилась практика „выравнивания” путем предоставления субсидий
из федерального бюджета.
Разнообразие бюджетно-налоговых систем среди
развитых стран с рыночной экономикой и их работоспособность во многом определяются политическими, экономическими и даже идеологическими факторами и особенностями и должны устанавливаться в
соответствии с ними. Заканчивая рассмотрение зарубежного опыта взаимоотношений федеральных и
региональных бюджетно-налоговых систем, можно
сделать вывод о том, что в российских условиях обязательным 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 понимаются бюджеты и налоги территориальных образований уровней „ниже” государственного в унитарных
странах и субъекта федерации в государствах федеративных. На местные органы власти возлагается главное бремя удовлетворения социальных запросов населения: здравоохранение, народное образование,
жилищное строительство, строительство и эксплуатация региональных дорог, поддержание общественного порядка, благоустройство, социальное обеспечение и т. д. Набор этих статей неоднозначен, но ключевые статьи так или иначе присутствуют в бюджетно-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, значительно более разнообразны, чем основные налоги, формирующие центральный бюджет. Разнообразие относится не только к названиям налогов, но и к способам 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 недвижимость. Он взимается с земли, зданий, недвижимых приспособлений и приносит более 70% налоговых поступлений в местные бюджеты. В Германии
общинам, которые являются местным уровнем управления, запрещено взимание налогов, аналогичных тем,
которые взимаются на вышестоящих уровнях. К наиболее важным налогам общин относятся поземельный и промысловый, взимаются и различные местные 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 унитарным государством, местное управление – многоуровневая система, включающая регионы, департаменты и коммуны. В целом в доходах бюджетов местных органов власти около 60% составляют налоговые поступления и примерно 30% – субсидии из центрального бюджета. Наиболее важными местными на72

Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

К. В. Павлов
логами во Франции являются налог на жилище, промысловый, поземельный и земельный налог со строений. Регионы, департаменты и коммуны сами устанавливают ставки налогообложения, однако их величина ограничена определенными правилами. В Великобритании в местные бюджеты зачисляется только
один налог – на недвижимое имущество: землю, дома,
здания и т. д. В целом этот налог дает около 40% доходов местных органов власти, остальные 60% покрываются за счет субсидий центрального правительства.
Выбор оптимальной модели взаимоотношений
федеральных, региональных и местных бюджетно-налоговых систем является важнейшим направлением теории межрегиональных экономических отношений, ибо
перераспределение финансовых средств между территориями, в том числе и через центральный бюджет, –
одна из основных проблем межрегиональной экономики. Выбор той или иной формы взаимоотношений
между федеральными и субфедеральными бюджетноналоговыми системами во многом определяет устойчивость и эффективность функционирования всей совокупности межрегиональных экономических отношений. В частности, весьма актуальна проблема выбора
определенной формы взаимоотношений и для России, имеющей в своем составе в настоящее время
83 субъекта федерации, различающихся между собой
природно-климатическими условиями, производственным потенциалом, демографическими ресурсами.
Определенный теоретический и практический
интерес представляет изучение как позитивных, так и
негативных аспектов функционирования системы межрегиональных взаимодействий в условиях социализма. Это тем более актуально, что рыночные реформы
в Poссиии в ряде других постсоциалистических странах не дали пока еще тех результатов, которых от них
ждут и, поэтому, весьма вероятен определенный отход назад через определенный период времени. Советские специалисты в области региональной экономики и экономической географии отмечали, что достижение цели социалистического хозяйствования –
максимальновозможного удовлетворения потребностей населения – невозможно без рациональной организации межрайонных связей, т.е. системы, при которой наилучшим образом обеспечиваются потребности народного хозяйства при наименьших затратах [20].
Для этого следует определять оптимальные зоны распространения каждого продукта с учетом всей совокупности взаимозаменяемых продуктов.
Определение таких зон предполагает необходимость районирования обращения на основе производственно-транспортной задачи линейного программирования, которая позволяет рассчитать минимальные
затраты на перевозки каждого вида груза с учетом
его взаимозаменяемости, а также сразу для всей территории страны определять оптимальные зоны влияЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ния каждого предприятия, промышленного узла и т. д.,
а также уметь находить рациональные пути, по которым должны осуществляться перевозки грузов. При
этом по каждому грузу рассматриваются межрайонные связи всей системы экономических районов страны. Районирование обращения, отличающееся от
районирования производства, теснейшим образом с
ним переплетается и, являясь продолжением процесса производства, им определяется. По сравнению с
экономическими районами, районы обращения по
своему территориальному составу меняются гораздо
быстрее, поскольку межрайонные связи реагируют немедленно на каждое новое строительство, увеличение производственных мощностей или изменение производственной специализации.
Таков был общий методологический подход к
решению проблемы оптимизации системы межтерриториальных связей при социализме. Считалось, что
при социализме совершенствованию межрайонных
экономических связей способствовала важнейшая
особенность размещения производительных сил –
комплексное развитие и размещение. Развитый районный комплекс включает несколько отраслей специализации, по возможности связанных друг сдругом,
вспомогательные отрасли, способствующие развитию
отраслей специализации и обслуживающие отрасли,
обеспечивающие население района продуктами питания и другими товарами народного потребления. Проблема комплексного развития хозяйства экономических районов стала особенно острой у нас в стране в
третьей пятилетке [19]. Дело в том, что в предшествующие пятилетки в каждом экономическом районе особенно быстро развивались отрасли специализации,
другие же звенья комплексов отставали. Недостаточно развивались вспомогательные отрасли, способствующие успешной работе отраслей специализации,
и обслуживающие отрасли, призванные обеспечить
население товарами народного потребления. В результате слабо использовались местные топливно-энергетические ресурсы и сырье, возникали массовые
перевозки той продукции, которую можно было с
успехом производить на месте. Поэтому XVIII съезд
КПСС поставил задачу – обеспечить комплексное развитие хозяйства в основных экономических районах
страны.
Многие диспропорции в системе межтерриториальных экономических отношений достались Советскому Союзу от царской Poссии. Межрайонные связи
России характеризовались перевозками продукции
почти исключительно в западном направлении. Чрезмерная территориальная концентрация обрабатывающей промышленности в Москве, Петербурге и Горнозаводском Юге Украины, достигшая к 1913 г. 87%
валовой продукции, приводила и к соответствующей
географии транспорта и межрайонных связей. „Стя73
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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 производственных отношений стали создаваться новые индустриальные центры, происходило освоение новых
районов, что, в конечном счете, привело к коренному
изменению географии межрайонных связей. Наблюдались 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. Существенные успехи в обеспечении комплексного развития хозяйства в основных экономических районах
страны были достигнуты до Великой Отечественной
войны и особенно после нее, однако и до самого последнего момента существования социализма многие
районные комплексы СССР нуждались в совершенствовании.
Этот процесс предполагает создание в каждом
районе такой структуры хозяйства, которая находилась
бы в максимальном соответствии с природными, экономическими, демографическими ресурсами района.
Под совершенствованием районного комплекса при
социализме некоторые исследователи понимали развитие в его составе таких отраслей, которые позволят
данному районному комплексу функционировать с
наибольшим народнохозяйственным эффектом. При
этом предполагалось, что максимальный народнохозяйственный эффект не достигается путем размещения предприятий, входящих в комплекс в соответствии с требованиями рационального размещения
определенной отрасли. При разработке различных
вариантов размещения комплекса и предприятий, входящих в него, для определения народнохозяйственного эффекта должны быть учтены затраты по стране
в целом, возникающие в результате создания нового
комплекса, а не отраслевые затраты на каждое отдельное предприятие. Причем комплексное развитие хозяйства экономических районов вовсе не означает
создание замкнутого, изолированного хозяйства и
ослабления межрайонных экономических связей. Так,
недостатки структуры районных комплексов восточной зоны СССР приводили к нерациональным перевозкам круглого леса в западные районы на огромные расстояния.
В этой связи целесообразно привести следую-

щий пример. Шаблонный подход к комплексному развитию района, подход, не основанный на учете народнохозяйственного эффекта, в свое время породил
мнение, что в Коми АССР следовало развивать сложное многоотраслевое хозяйство, в составе которого
обязательно должны были быть разнообразное машиностроение, отрасли, производящие предметы потребления и ряд других. Однако, как показали расчеты, в
социалистический период в Коми АССР выгодно было
разрабатывать некоторые рудные полезные ископаемые, нефть и особенно газ, развивать отрасли, перерабатывающие древесину, лесозаготовки, некоторые
отрасли пищевой промышленности, но не было смысла форсировать добычу угля из-за высокой его себестоимости, развивать в больших масштабах машиностроение и легкую промышленность, так как этот
регион слабо был обеспечен трудовыми ресурсами.
В СССР объем межрайонных перевозок составлял около 75% суммарного грузооборота всех видов
транспорта (кроме автомобильного) [20]. В межрайонном обмене особенно активно участвовали наиболее промышленно развитые экономические районы, специализирующиеся главным образом на отраслях тяжелой промышленности и отличающиеся высокой материало- и топливоемкостью. Положительный
баланс (превышение вывоза над ввозом) был характерен для ведущих индустриальных районов страны.
Важнейшие угольные базы страны – Донецкая, Кузнецкая, Карагандинская, Печорская, Каиско-Ачинская, Экибастузская – обусловили формирование положительного межрайонного баланса по транспортировке различных видов энергии (в том числе электрической) из тех экономических районов, часть
которых они составляют. Развитие межрайонных связей Урала с его мощной индустрией отклонялось от
общего правила. Из-за истощения собственных крупных 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 квалифицированный труд. К ним в первую очередь относились Центральный, Юго-Западный районы УССР,
Волго-Вятский район России, Белоруссия, Прибалтика. К этой группе относились также Дальневосточный, Среднеазиатский, отчасти Казахстанский районы, в которых промышленность хотя и развивалась
высокими темпами, но еще не во всем могла удовлетворить собственные нужды.
В СССР выделяли четыре основных направления межрайонных экономических связей. Первое –
широтное направление – восток-запад, запад-восток,
по которому осуществлялись связи районов европейской части страны с Уралом, Западной Сибирью, Ка74
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захстаном, Восточной Сибирью и Дальним Востоком.
Второе – меридиональное центрально-европейское направление – юг-север, север-юг. По этому направлению 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 осуществлялись 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 принадлежала топливно-энергетическому комплексу.
Доля ее продукции составляла более половины в общем ее объеме, поступающем в межрайонный обмен.
Среди топливных грузов основные – нефть и газ. Межрайонные связи по нефти и нефтепродуктам на последнем этапе существования Советского Союза существенно изменились в связи с освоением новых месторождений 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 сравнении со старыми нефтедобывающими районами. Так,
именно в Поволжье происходит распределение нефтяных потоков, зарождающихся в Обь-Иртышье, отчасти 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 районы позволили значительно сократить завоз сюда кузнецких углей, а в Среднюю Азию почти прекратить
ввоз кузнецких и существенно снизить потребление
карагандинских углей. Доля перевозок угля в межрайонных связях сократилась. Перевозки угля обеспечивались преимущественно железнодорожным
транспортом и примерно в 4 раза превышали его перевозки другими видами транспорта. Ведущими районами-поставщиками были Донбасс и Кузбасс, причем зона влияния последнего была намного больше,
хотя плотность потребления угля в зоне влияния Донбасса выше. В межрайонных связях по энергетике все
более в последний период существования СССР увеличивалась доля электрической энергии.
Внедрение достижений НТР в транспорт электроэнергии (создание линий электропередач высокого
напряжения) обеспечило передачу ее на большие расстояния, что отразилось на территориальной организации энергохозяйства, ибо прежде электростанции
размещались в основном по экономическим районам
с учетом потребностей района. Основные межрайонные потоки электроэнергии в европейской части страны осуществлялись по ЛЭП высокого напряжения
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между Поволжьем и Центром, Поволжьем и Уралом,
Центром и Северо-Западом, Поволжьем и Донбассом, Казахстаном и Центром, Казахстаном и Уралом.
Менее значительные потоки электроэнергии осуществлялись по ЛЭП меньшего напряжения между соседними экономическими районами – Прибалтикой и Северо-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 продукции заводов черной и цветной металлургии. К основным железорудным районам, удовлетворяющим
почти все потребности страны в сырье черной металлургии, относились Кустанайский, Криворожский,
Курская магнитная аномалия, а также Ангаро-Илимский, Абаканский и Костамукшский. Наиболее мощные потоки железной руды зарождались в Криворожском бассейне, но его роль в межрайонных связях
была меньше, чем Кустанайского и Курской магнитной аномалии, поскольку значительная доля добываемой в Криворожье руды использовалась металлургическими заводами Донецко-Приднепровского района
и экспортировалась. Курская руда поступала на металлургические 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 многие районы – Закавказье, Северо-Запад, Донецко-Приднепровский, Центральный Казахстан, Восточная и
частично Западная Сибирь обеспечивали свою металлургию за счет добычи собственных железных руд.
В качестве основных поставщиков чугуна в бывшем СССР выступали два района: Донецко-Приднепровский 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 сокращения его перевозок, поскольку отрыв проката от
сталеплавильных и доменных цехов существенно удорожал продукцию (до 18%). Сокращение перевозок
чугуна и заготовок для проката можно было достигнуть, ликвидировав несоответствие между производственными стадиями металлургического процесса, в
первую очередь в крупных металлургических центрах, а также прекратив встречные перевозки чугуна
из Донбасса и с Урала в Восточную Сибирь, с Урала
на Дальний Восток и из Кузбасса на Урал. Размещение металлургических центров в большой мере определяет 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 потребнос75

К. В. Павлов
тей страны в продукции машиностроения, причем значительное количество машин приходилось вывозить
из европейской части страны на Восток.
Формирование связей по лесным грузам определяется сосредоточением лесных ресурсов в северных азиатских и европейских районах страны, концентрацией 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 течения крупнейших рек страны способствовало образованию потоков с юга на север. Эти потоки древесины
часто были связаны с экспортными операциями СССР.
Помимо лесного хозяйства другой важнейшей сферой АПК является сельское хозяйство. Перевозки продуктов сельского хозяйства отличаются сезонностью
и сильными ежегодными колебаниями как по направлению, так и по мощности потоков. Наиболее значительны перевозки хлеба, в межрайонных связях участвуют 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 Кавказ, Поволжье и Северный Казахстан. Их доля в производстве хлеба составляла в среднем более 60%, хотя
в них проживало меньше 40% населения страны.
Основными районами ввоза были: Центр, районы Севера 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 межрайонных 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 перевозился как в западном, так и в восточном направлении. Рационализация межрайонных связей по цементу может быть осуществлена за счет замены перевозок цемента перевозками клинкера.
Анализ перевозок массовых грузов (угля,
нефти, руды, металла, леса, строительных материалов,
хлеба) показывает, что для большей части экономических районов было характерно преобладание внутрирайонных перевозок над межрайонными. В последний период существования СССР здесь соотношение 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 дальнейшему развитию межрайонного обмена. Однако при увеличении значения межрайонных связей по-прежнему
преобладали внутрирайонные. Это объясняется тем,
что первоначально территориальное разделение труда
было преимущественно внутрирайонным. Межрайонные экономические связи стали интенсивно развиваться в результате внедрения парового транспорта в
XIX столетии. В результате развития железнодорожного транспорта стали экономически оправданы массовые межрайонные перевозки сравнительно дешевых товаров: нефти, угля, зерна и хлопка, металлов и
металлических изделий, удобрений, тканей и др. С развитием морского транспорта более эффективным стал
и международный обмен.
Соотношение между межрайонными и внутрирайонными экономическими связями неодинаково для
различных отраслей. Наибольшее значение имеют
межрайонные связи для цветной металлургии, машиностроения, парфюмерной промышленности, некоторых 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 правило, падают. Каждый из этих очагов создает свою
зону влияния, в которой осуществляются связи по
менее транспортабельным, но более массовым грузам. 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 комплексности развития хозяйства.
Очевидно, что те районы, уровень комплексного 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 определения уровня комплексности используют систему
показателей [19], к которым относят законченность
важнейших производственных циклов, обеспеченность продукцией собственного производства, развитие сферы обслуживания, соотношение межрегиональных и внутрирегиональных перевозок грузов и ряд
других. Показатель, характеризующий уровень комплексного 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 Дальневосточного районов.
Для определения зависимости района от других
экономических районов по отдельным видам продукции используется индекс ввоза по каждому виду продукции, который рассчитывается как отношение ввоза данной продукции в какой-то район из другого района к потреблению этой продукции в первом районе.
Этот показатель также следует включить в приведенную выше систему показателей, характеризующих
межрегиональные экономические отношения.
По характеру транспортного баланса экономические районы делятся на два вида: экономические
районы с превышением вывоза над ввозом (активный транспортный баланс) и экономические районы с
превышением ввоза над вывозом (пассивный транспортный баланс). Для улучшения транспортного баланса следует устранить или хотя бы уменьшить нерациональные перевозки, которые по причинам их возникновения и влиянию, оказываемому на работу
транспорта, можно классифицировать на следующие
укрупненные группы: 1) встречные; 2) излишне дальние; 3) повторные (на одном и том же виде транспорта); 4) короткопробежные (для железнодорожного);
5) осуществляемые по железным дорогам в направлениях, где более эффективно использовать другие
виды магистрального транспорта; 6) перевозки недостаточно подготовленной к транспортировке продукции. Для главных топливных и сырьевых индустриальных районов характерен активный транспортный
баланс. Пассивный транспортный баланс, как правило, имеют районы индустриально-аграрного типа и
районы обрабатывающей промышленности. В СССР
к районам с положительным сальдо по вывозу грузов относились Северо-Западный, Поволжский, Казахстанский, Западно-Сибирский и ряд других, а к
районам с отрицательным сальдо по вывозу грузов
относились Закавказский, Уральский, Южный, Прибалтийский и многие другие.
Таким образом, в условиях социализма межрегиональные экономические связи являлись основой
формирования экономики всей системы районов и
каждого района в отдельности. На характер и масштаб межтерриториальных связей влияют: 1) степень
специализации хозяйства; 2) уровень комплексности
экономических районов; 3) эффективность используемых ресурсов; 4) достижения в управлении и организации хозяйственной деятельности экономических
районов; 5) региональная взаимозависимость отраслей народного хозяйства; 6) рациональность размещения отраслей производства и отдельных предприятий. Очевидно, что многие выявленные факторы и
показатели, характеризующие межрегиональные экономические отношения при социализме, можно исЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

пользовать при анализе межрегиональных взаимодействий и в иных социально-экономических условиях,
в том числе и при рыночных производственных отношениях.
Необходимо заметить, что вопросами межрегиональной экономики и отечественные, и зарубежные
исследователи в той или иной форме занимались и
раньше, правда происходило это в основном спорадически. Как такового целенаправленного исследования межрегиональных социально-экономических
проблем до сих пор не было и, поэтому, для того,
чтобы восполнить этот пробел, нужно создать условия и принять необходимые меры для полноценного и
комплексного развития межрегиональной экономики
как особой и специализированной теоретической дисциплины.
Как уже отмечалось, межрегиональные проблемы и раньше время от времени рассматривались в
специальной литературе. Так, например, за рубежом
такого рода вопросами занимался выдающийся специалист в области регионального анализа Уолтер
Изард. В своей классической работе „Методы регионального анализа: введение в науку о регионах”, рассматривая характерные черты экономики любого региона, У. Изард отмечал, что специфический путь его
развития и эти характерные черты связаны запутанным клубком взаимозависимостей, причем в этом
клубке переплетаются межрайонные проблемы народонаселения, обеспеченности ресурсами, размещения
производства, местных особенностей хозяйства, распределения доходов между различными социальными 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 межрайонными системами межотраслевых потоков товаров и денег, перемещений населения, транспортных
путей и вообще социально-культурным взаимодействием, включая и процессы принятия решений.
Большой интерес представляет содержащийся в
монографии У. Изарда анализ возможностей использования различного рода экономико-математических
моделей в разрешении межрегиональных проблем.
Так, представляет значительный интерес использование гравитационной модели при изучении социальноэкономических взаимосвязей между разными регионами, в частности, при анализе вопросов об оптимальном сочетании районов разных размеров и форм.
Широкие возможности имеет также использование
метода сравнительных издержек, особенно при решении задач оценки эффективности размещения отдельных видов производств и предприятий в тех или иных
регионах. Можно выделить и другие экономикоматематические модели – линейную межрайонную
77

К. В. Павлов
модель, использование метода изучения связей по
схеме „затраты – выпуск” как для описания существующих межтерриториальных связей, так и для прогноза их динамики.
Отечественные исследователи также определенное внимание уделяли вопросам межрегиональной экономики. Так, в советский период в ведущих научноисследовательских организациях: Совете по изучению
производительных сил при Госплане СССР, Институте
экономики и организации промышленного производства СО АН СССР и ряде других еще с середины 60-х
годов разрабатывались межтерриториальные экономико-математические модели. Например, под руководством С. А. Николаева (СОПС) была разработана и экспериментально проверена межрайонная, межотраслевая 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 суммарных издержек производства всех видов продукции и
перевозок сырья и готовой продукции [3]. На основе
сокращенного варианта данной модели были проанализированы производственные связи между микрозонами и определена экономически обоснованная отраслевая структура восточных районов страны. В Институте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР были разработаны различные
варианты оптимизационной межотраслевой, межрегиональной модели (ОМММ-1 и ОМММ-2 – в последнем варианте рассматривалась модель с оптимизируемыми параметрами роста капиталовложений) [4]. Эти
модели были предназначены для использования на разных этапах предплановых обоснований территориальной системы хозяйства при изучении тенденций и закономерностей размещения производительных сил, разработке конкретных мероприятий региональной экономической политики.
Вопросами межрегиональной экономики занимались и ряд других зарубежных и отечественных исследователей. Так, Каррозерс сформулировал принципы и условия оптимального сочетания районов
общего типа – по его мнению оптимальное сочетание
районов общего типа должно как можно полнее отвечать следующим требованиям:
1) не допускать концентрации масс на периферии района;
2) обеспечить в пределах каждого региона определенный узловой центр тяжести масс;
3) предопределить совпадение центров тяжести
масс и фактической территории;
4) обусловить правильные геометрические формы территории каждого района;

5) обеспечить примерно одинаковые размеры территории смежных районов при примерно однородной
плотности масс;
6) создать пропорциональную зависимость размеров территории района от плотности масс [2].
Г. Ричардсон считал, что удовлетворительная
теория должна объяснять несбалансированный рост в
межрайонной системе и пространственную неравномерность развития в каждом районе. Залогом достижения подобной цели он считает увязку различных
направлений, размещенческих исследований и концепций, разработанных в их рамках [5]. В первую
очередь Г. Ричардсон ставит вопрос об интеграции
региональной макроэкономики и традиционной теории размещения, что, по его мнению, позволило бы
экономистам более реалистично интерпретировать
процессы, протекающие в области пространственных
структур.
Большое внимание межрегиональным проблемам уделяли такие выдающиеся экономисты, как
В. Леонтьев, Я. Тинберген, Г. Разул и другие [6]. Отечественные экономисты довольно давно занимаются
вопросами сравнительного анализа социально-экономического развития разных районов страны, их взаимосвязями и взаимозависимостями. В социалистическую эпоху в этой связи следует выделить работы
Ю. Ф. Воробьева [7], В. В. Кистанова [8], Г. М. Лаппо [9] и пр.; немало исследований российских ученых появилось и в переходный период – так, можно
отметить монографию О. Г. Дмитриевой [10], коллективную монографию по сравнительному анализу экономического развития регионов, входящих в Северный экономический район [11] и ряд других.
Таким образом, в той или иной форме проблемами межрегиональной экономики занимались как
отечественные, так и зарубежные ученые. Однако подходы к решению межрегиональных проблем, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых, порой существенно отличаются. Это связано с
тем, что работы отечественных исследователей социалистического периода основывались на том, что
директивно-приказные методы управления являлись
стержневым звеном функционирования социальноэкономической системы, тогда как зарубежные ученые 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 положения некоторые аргументы.
Так, один из крупнейших советских ученых,
многолетний руководитель СОПСа, академик Н. Н. Некрасов писал, что задачей региональной экономики
как нового направления в экономической науке явля78

Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

К. В. Павлов
ется постановка и разработка новых теоретических проблем, необходимых для практического решения современных задач планирования и территориальной
организации хозяйства страны [1]. На наш взгляд,
в работах по региональной экономике социалистического периода есть немало ценного, которое можно
использовать и в настоящее время.
В этой связи не следует впадать в другую крайность и слепо, некритически использовать труды зарубежных исследователей.
Уточним сказанное. Во-первых, не смотря на
очевидные отличия различных социально-экономических систем (развитый рынок, переходный период,
социалистическая экономика), во всех случаях имеется широкий круг общих региональных проблем, ибо
важнейшей составляющей предмета исследований
теории региональной экономики является изучение
пространственного аспекта общественного воспроизводства. Во-вторых, общность проявляется в том, что
во всех случаях региональные экономические исследования процессов рационального размещения производительных сил и формирования комплекса хозяйства экономических районов по существу исходят из
одних и тех же объективных принципов, к которым
относятся следующие: постоянное совершенствование территориального разделения труда, определяющего рациональную производственную специализацию экономических районов; достижение высокой
экономической эффективности общественного производства, определяемой созданием и развитием единого народно-хозяйственного комплекса; последовательное развитие комплексности хозяйства каждого
региона страны [1]. В-третьих, несмотря на многообразие, можно выделить общие, независящие от типа
социально-экономической системы факторы оптимального размещения материального производства. К ним,
в частности, относятся: использование экономических природных ресурсов; рациональное использование трудовых ресурсов; оптимальные размеры производства и его организации; рост эффективности производственных связей новых предприятий.
Таким образом, общность подходов к решению
региональных проблем безотносительно к типу социально-экономической системы в конечном счете коренится в объекте исследования (как в этой связи отмечают некоторые ученые, при условии неизменности границ объект региональной экономики можно считать в определенной мере „вечным”, не меняющимся
[13]). По определению, под объектом территориального управления понимается весь хозяйственный, экономический и производственный комплекс, который
формируется независимо от состава отраслей и ведомственной подчиненности объединений (предприятий), организаций и учреждений, расположенных на
определенной территории [14]. Таким образом, поняЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

тие „регион”, являющееся объектом исследования в
региональной экономике, предполагает рассмотрение
районов совершенно различной площади.
Однако возможность использования методов
региональной экономики при анализе территориальных воспроизводственных процессов вне зависимости от типа общественной системы объясняется не
только общностью, неизменностью объекта исследования. Дело в том, что сами различные типы социально-экономических систем, несмотря на существенные
отличия, содержат и немало общих компонентов, ибо
в каждой системе присутствуют (хотя и в разных пропорциях) и государственные, и рыночные (товарноденежные) механизмы и регуляторы. Но, тем не
менее, коренная трансформация хозяйственной системы, переход к рынку привели к существенному смещению акцентов в направлении использования результатов регионального анализа. Так, если раньше региональные исследования были прежде всего направлены на обслуживание потребностей централизованной системы управления, в связи с чем превалировал
общесоюзный подход к решению региональных проблем, то в настоящее время начали существенную роль
играть региональные и местные интересы [13]. В
новых условиях центр тяжести исследований перемещается с вопросов размещения производства на проблемы социального и экономического развития республик и регионов, при этом директивное установление производственных заданий по территории уступает место вариантной проработке возможных сценариев развития экономических и социальных процессов в регионах страны, а прямое распределение
ресурсов – разработке экономических и правовых
рычагов воздействия на процессы размещения инвестиций и регионального развития [13].
Важно и то, что во многом меняются критерии
эффективного и оптимального функционирования
регионального производства – так, если раньше преобладали народнохозяйственные критерии, то при развитом рынке должны преобладать социальные и экологические ориентиры [13]. Вместе с тем в новых
условиях хозяйствования появляются и совершенно
новые для региональной экономики направления исследований, такие, как анализ процесса разгосударствления собственности в разных регионах, изучение
свободных экономических зон, исследование нового
финансового механизма взаимодействия территорий
и пр. [12]. Все вышесказанное относится и к межрегиональной 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 социальноэкономические (в том числе и эколого-экономичес79
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кие) отношения представляют собой один из наименее
изученных аспектов теории региональной экономики [16]. В частности, в настоящее время не приходится говорить о существовании достаточно полной системы показателей, на основе которой можно получить всестороннюю комплексную информацию о состоянии и динамике межрегиональных хозяйственных
взаимодействий и связей. Во многом именно с этим
обстоятельством связано отсутствие полной и достаточно достоверной статистической информации об
эколого-экономических отношениях между разными
регионами России в условиях формирования рыночных отношений. В связи с этим весьма актуально рассмотрение проблемы о системе показателей, характеризующих различные направления и формы межтерриториальных хозяйственных взаимосвязей.
В этой системе в особую группу следует выделить 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 пограничным, непосредственно торгуют с другими государствами и поэтому в этих случаях более правильным
было бы, если под региональным импортом и экспортом понимать соответственно ввоз в регион и
вывоз товаров и услуг из данного региона за границу, а для обозначения результатов собственно межрегиональной торговли использовать показатели межрегионального ввоза и межрегионального вывоза.
Такое разграничение понятий позволит осуществлять
более точный учет торговых отношений определенного региона как с иными регионами страны, так и с
другими государствами [17]. Если же мы хотим получить 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 регионом), то целесообразно, на наш взгляд, использовать
показатели совокупного ввоза в данный регион и совокупного 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 проданные покупателям в других странах. Под региональным 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 страны 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 вывозом. 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 межрегиональным ввозом. В связи с необходимостью
учета экологической составляющей в каждом из этих
показателей следует выделить ту часть, которая приходится на экологически чистую продукцию (т. е. в
статистическом учете следует использовать и такие
показатели, как региональный экспорт и импорт экологически чистой продукции, межрегиональный ввоз
и вывоз экологически чистой продукции, показатели
объемов экологически грязных ингредиентов, движущихся из одного региона в другой, в том числе и
объемы выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду и т. д. – этими вопросами должна заниматься межрегиональная экология).
Как известно, в статистике международной торговли выделяют также показатели экспортной квоты
и импортной квоты, под которыми понимаются установленные государственными организациями соответственно объемы экспорта и импорта конкретных
товаров. В определенном смысле эти понятия могут
использоваться и на региональном уровне, ибо устанавливаемые в целом по стране количественные
ограничения на экспорт и импорт определенных
товаров далее распределяются по конкретным регионам. 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 чистой 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 выделяют также такой показатель, как чистый экспорт товаров и услуг, под которым понимается разница между
совокупным экспортом и совокупным импортом страны 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 межрегиональной торговли ввести понятия чистого межрегионального вывоза и чистого совокупного вывоза
из региона. При этом, под чистым межрегиональным
вывозом следует понимать разницу между межрегиональным вывозом и межрегиональным ввозом конкретного региона за определенный период времени
(обычно за год). В свою очередь, под чистым совокупным вывозом из региона следует понимать разницу между совокупным вывозом из региона и совокупным ввозом в регион за год [18].
Учитывая высокую продуктивность использования аналогии между положениями теории международных экономических отношений и положениями
теории межрегиональных экономических отношений,
особое внимание следует уделить анализу такого
важного показателя статистики международной торговли, каковым является внешнеторговый оборот. Как
известно, под внешнеторговым оборотом понимается
сумма стоимостей экспорта и импорта за определенный период: месяц, квартал, год. По аналогии можно
ввести понятие внешнеторгового оборота региона, под
которым следует понимать сумму стоимостей регионального экспорта и регионального импорта за определенный период. Для более точной оценки объемов
межрегиональной торговли целесообразно использовать 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 определенный период: месяц, квартал, год. Под совокупным внешнеторговым оборотом региона следует понимать 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 показателей, характеризующих межрегиональную торговлю,
включает значительно больше показателей, чем аналогичная группа показателей, характеризующих международную торговлю. Это связано с тем, что регион
как объект хозяйствования в системе торговли связан с большим числом разновидностей хозяйственных объектов, чем страна, как объект хозяйствования
в системе международной торговли. Поскольку регион, как правило, имеет торговые отношения не только
с другими регионами, но и с другими государствами,
в систему статистических показателей, характеризующих межрегиональную торговлю наряду с показателями экспорта, импорта, внешнеторгового оборота
(то есть наряду с показателями, характеризующими
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

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 такого рода специфичных показателей в общей группе
показателей, характеризующих межрегиональную торговлю, напрямую будет зависеть от той доли, какую
во внешней торговле данного региона занимает межрегиональная торговля, а какую – торговля с другими государствами.
Важно учитывать также следующее обстоятельство. Подобно тому, как мировой товарооборот определяется путем суммирования внешнеторгового оборота всех государств планеты, можно определять межрегиональный товарооборот каждой страны путем
суммирования межрегионального товарооборота каждого ее региона. Именно эта величина и характеризует на макроуровне взаимосвязь всех регионов страны в сфере торговли, причем межрегиональный товарооборот государства меньше национального товарооборота на величину суммы внутрирегионального товарооборота каждого региона (очевидно, что товарооборот любого региона слагается из двух частей: межрегионального товарооборота региона и его внутрирегионального товарооборота). В группе показателей,
характеризующих межрегиональную торговлю, необходимо учитывать также показатели товарной структуры и географического распределения межрегиональной торговли (в том числе и экологически чистой продукции), показатели торгового баланса региона, причем все показатели следует учитывать не только в статике, во и в динамике. Заканчивая рассмотрение вопросов о группе показателей, характеризующих
межрегиональную торговлю, нельзя не коснуться и
еще одного.
В соответствии с кейнсианской теорией экспорт
оказывает множительное (мультиплицированное) воздействие на доход, подобно инвестициям и государственным расходам. Поэтому экспорт и импорт, как и
другие составляющие совокупных расходов, действуют с мультипликационным эффектом. В связи с этим
при анализе торговых отношений на теоретическом
уровне существенную роль играет такой показатель,
как мультипликатор внешней торговли, который характеризует зависимость между приростом национального дохода и вызвавшим этот прирост чистым экспортом товаров и услуг. Причем ясно, что этот показатель может использоваться и на региональном уровне. Очевидно, что по аналогии можно ввести понятие
мультипликатора межрегиональной торговли, который
характеризует зависимость между приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот прирост чистым
межрегиональным вывозом. Сумма мультипликатора
межрегиональной торговли и мультипликатора внеш81
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ней торговли региона будет равна мультипликатору
совокупной внерегиональной торговли данного региона. Этот показатель характеризует зависимость между
приростом чистого дохода региона и вызвавшим этот
прирост чистым совокупным вывозом из региона.
Наряду с межтерриториальной торговлей важнейшей формой межрегиональных экономических отношений является межтерриториальная миграция рабочей
силы. Поэтому другой важнейшей группой показателей, характеризующих межрегиональные взаимодействия, является блок показателей межрегиональной
миграции рабочей силы. Эта группа показателей достаточно 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 территориальная структура миграции, доля выбывших и прибывших 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: показатели статистики перевозок, эксплуатационной деятельности подвижного состава, материально-технической
базы транспорта, статистики труда, статистики издержек производства и себестоимости перевозок, статистики финансов транспорта. Причем многие показатели из этой системы имеют непосредственное отношение к характеристике межрегиональных взаимодействий – например, показатели важнейшего раздела
транспортной статистики, характеризующие результаты основной деятельности транспорта по перемещению созданного продукта или пассажиров из одного
региона в другой, коэффициент равномерности перевозок по направлениям и ряд других.
Наряду с физическими потоками товаров и перемещением населения существуют и другие типы
межрегиональных связей. Другие потоки, такие, например, как денежные и коммуникационные, оставаясь большей частью невидимыми, имеют не менее
важное значение. В связи с этим в систему статистических показателей, характеризующих межрегиональные эколого-экономические взаимодействия необходимо включить группы показателей, отражающих межтерриториальное движение капиталов и инвестиций,
финансово-кредитных средств (в том числе на природоохранный мероприятия), информационных потоков. Так, например, показатель сальдо по движению
капиталов и инвестиций учитывает приток и отток капиталов из региона. Очевидно, что инвестирование
капиталов из других регионов и стран в какой-то регион означает приток капитала, равно как и размещение 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 странах и регионах, а также предоставление краткосрочных ссуд экономическим субъектам в других регионах формирует отток капитала из региона.
В отдельный блок следует выделить группу показателей, характеризующих социальный аспект межрегиональных отношений, межтерриториальных взаимодействий. Сюда, прежде всего, следует отнести показатели, связанные с миграцией рабочей силы из одного региона в другой, что позволит уменьшить территориальную дифференциацию по уровню безработицы. В
эту группу следует отнести такие показатели, как сальдо межрегионального миграционного обмена, количество уехавших из региона с высоким уровнем безработицы, количество приехавших и уехавших специалистов определенного профиля и ряд других.
Таким образом, система показателей, характеризующих межрегиональные социально-экономические и экологические отношения и хозяйственные связи должна включать различные блоки, группы показателей: показатели межрегиональной торговли, миграции населения, межтерриториального перемещения капиталов и инвестиций, финансово-кредитных
средств, информации. В особую группу следует выделить сводные показатели, дающие комплексную
оценку динамики межрегиональных экономических
отношений – сюда следует отнести показатели платежного баланса регионов, торгового баланса и пр. В
каждой из этих групп показателей следует выделить
те показатели, которые характеризуют природоохранную деятельность.
В данной статье проблема о разработке системы
показателей, характеризующих межрегиональные социально-экономические и экологические отношения
по существу рассмотрена лишь в постановочной форме – только дальнейшие исследования позволят создать комплексную систему показателей, характеризующих все многообразие форм и направлений межтерриториальных хозяйственных связей. Тем не менее
уже сейчас ясно, что разработка такого рода системы
показателей является одной из актуальных задач экономической и экологической статистики.
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Павлов К. В. Міжрегіональна економіка як
перспективний напрям наукових досліджень
У статті проаналізовано систему міжрегіональних взаємодій, розглядаються різні типи міжрегіональних соціально-економічних і екологічних відносин, а
також обгрунтовується доцільність виділення міжрегіональної економіки як перспективний напрям наукових досліджень.
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перспективний напрям досліджень.
Павлов К. В. Межрегиональная экономика
как перспективное направлене научных исследований
В статье анализируется система межрегиональных взаимодействий, рассматриваются различные
типы межрегиональных социально-экономических и
экологических отношений, а также обосновывается
целесообразность выделения межрегиональной экономики как перспективное направление научных
исследований.
Ключевые слова: межрегиональная экономика,
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ЄВРОПЕЙСЬКІ МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Якість соціально-економічного розвитку регіону
щільно пов’язана з забезпеченням соціальної орієнтації його економіки. Низький рівень соціальної орієнтації регіональної економіки призводить до втрати конкурентоспроможності регіону як території, привабливої для залучення інвестиційних, трудових та туристичних потоків. Це знижує можливості та якісний потенціал соціально-економічного розвитку відповідної
території. Така ситуація відповідає реаліям всіх регіонів 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 регіональної політики найбільш схожих чи співставних
з Україною країн. Тому міжнародні моделі соціальної
орієнтації економіки регіону доцільно простежити через реалізацію регіональної політики в Німеччині,
Франції та Польщі. Саме ці країни співставні з Україною за площею та кількістю населення (Франція,
Польша) чи вважаються еталонними щодо забезпечення соціальної орієнтації економіки (Німеччина).
Аналіз останніх досліджень і публікаціїй свідчить,
що проблема посилення соціальної орієнтації економіки 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. Гріневську [1; 4], Н. Дєєву [2], Е. Лібанову [3], О. Новікову [4]. Але безпосередньо дослідження впливу регіональної політики на забезпечення соціальної орієнтації
економіки не проводилось, що й зумовило формування мети цієї статті.
Метою статті є визначення підходів до реалізації
регіональної політики в Німеччині, Франції та Польщі
та її вплив на забезпечення соціальної орієнтації регіональної економіки.
Соціально орієнтована економічна політика в
Німеччині вирішується останніми роками з урахуванням рекомендацій ЄС – це поєднання економічної ефективності і соціальної справедливості на всіх рівнях:
федерація, земля, громада [4, с. 108]. У Німеччині, із
традиційно сильними позиціями регіонів (земель), державна влада прагне до посилення централізації [5,
с. 200]. А першорядним завданням регіональної полі-

тики є забезпечення можливості для структурно слабких регіонів брати рівноправну участь в економічному житті країни [6, с. 5]. Удосконалення регіональної
інфраструктури розглядається як реальний спосіб нейтралізації наслідків структурної кризи і створення передумов для подальшого розвитку територій. Одночасно зазначається, що Конституція Німеччини (ст. 28
і 30) передає відповідальність за регіональну політику
землям і районам [6, с. 6]. Таким чином, спостерігаються різноспрямовані тенденції щодо централізації та
децентралізації регіонального розвитку, які в певній
мірі зменшують можливості забезпечення його соціальної 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. Регіональна політика має важливе значення для досягнення збалансованого економічного розвитку і скорочення 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 взаємодоповнюючими в тому, що підвищення продуктивності 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 інтересів депресивних регіонів перешкоджає міжрегіональній конкуренції, що стає об’єктом критики „заможних” земель [8, с. 37]. Така ситуація породжує протиріччя між економічним розвитком та соціальним вирівнюванням, яке потребує вирішення, що знайшло
своє відображення в цілях регіональної політики.
Цілі регіональної політики були закладені в межах „Об’єднаних завдань з удосконалення регіональної структури економіки (Gemeinschaftsaufgabe
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”
(GRW), надалі ОРСЕ) у 1969 році. Основна мета ОРСЕ
є скорочення регіональних недоліків, з якими стикаються структурно слабкі регіони і тим самим полегшити їх участь у більш широких економічних процесах розвитку і зменшення загального розвитку не84
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рівності. Крім того, регіональна політика розглядається з точки зору внеску у зростання Німеччини і політики 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, національна політика міського розвитку торкається питань 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 Конституції 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 координації 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, державного та наддержавного рівня у вигляді ЄС.
Згідно з ОРСЕ близько 70% ресурсів виділяється на допомогу бізнесу, а решта підтримки спрямовується на бізнес-орієнтовану інфраструктуру, бізнесконсультування, навчання робочої сили, підтримку НДР
та мережеві проекти. Деякі незначні зміни були внесені в ОРСЕ в 2008 році за рішенням координаційного комітету ОРСЕ з сильним акцентом на ініціативи
знизу та облік фінансування по співробітництву мережевих і кластерних ініціатив, які встановлюються місцевими акторами [9, с. 6].
Таким чином, в Німеччині проводиться цілеспрямована регіональна політика, яка відповідає принципам соціальної орієнтації економіки, й зосереджена
на поступове подолання регіональних проблем, які
переважно зосереджені у міжрегіональних диспропорціях між „новими” та „старими” землями.
Франція є класичним прикладом унітарної держави, де столична агломерація зосередила до чверті
населення й промислового виробництва країни, близько 50% банківського капіталу, значну частину культурних національних цінностей [10, с. 143]. Враховуючи, що Україна також належить до унітарних держав, досвід Франції щодо регіональної політики має
певний потенціал для використання у розробці вітчизняних моделей забезпечення соціальної орієнтації економічного розвитку регіонів.
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Інституціональні та законодавчі основи сучасної
регіональної політики Франції закладено у 1995 році
згідно із законом про регіональне планування та сталий розвиток (Loi d'orientation pour l'amenagement et
le developpement durable du territoire, LOADDT, в редакції 1999 року) [11], який встановлює довгострокові результати щодо суспільних послуг у восьми
областях (вища освіта та дослідження, культура, охорона 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 недоліків 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 інтереси, які мають право укладення договорів комунального планування відповідно до закону LOADDT), розвиток міських районів, що мають міжнародне значення, розширення співробітництва між гравцями національного та місцевого рівня.
Головною метою регіональної політики у Франції
є підвищення конкурентоспроможності національної
економіки через створення ефективних інноваційних
систем, мобілізацію територіальних ресурсів для реалізації стратегічних проектів на різних рівнях на основі мереж та консенсусу. При цьому передбачається
зростаюча роль місцевих стратегій розвитку, а полюси конкурентоспроможності переходять в нову фазу
(з новим викликом в області екотехнологій) і функціональні простори на субрегіональному і міжрегіональному рівнях для вирішення конкретних питань розвитку. Зростаючий профіль проектів Грант Париж (Grand
Paris) і Грант Норд-Іст (Grand Nord-Est) посилює дискусію про розміри французьких регіонів, в той час,
як реформа місцевих органів влади підвищує навантаження на міжмуніципальні угруповання [9, с. 7].
Також існує позиція, що потенціал столичного
регіону слід заохочувати як двигун зростання, особливо з урахуванням його місця в світі. Проблемним
залишається розвиток сільських регіонів, в яких спостерігається відтік населення та залежність від сільського господарства. Крім того, не завершена реструктуризація старопромислових районів.
Головне дискусійне питання стосується того, як
найкращим чином підвищити загальну конкурентоспроможність країни, одночасно враховуючи конкретні
нерівності на рівні субрегіональних або муніципальних 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 по85
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тенціал також підлягають моніторингу, особливо в контексті необхідної поляризації інновацій для підвищення конкурентоспроможності. Інфраструктура (транспорт 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 конкурентоспроможність і привабливість, сприяння сталому розвитку, а також соціальній та територіальній згуртованості.
В умовах глобальної конкуренції передбачається посилення уваги до заходів, пов’язаних з інноваціями та
орієнтованими на підвищення конкурентоспроможності через функціонування полюсів конкурентоспроможності та нової політики кластерізації. Основні принципи регіональної політики розвивають привабливість
та конкурентоспроможність за рахунок потенціалу
розвитку регіонів як реакцію на тиск ЄС та глобального 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 регіональної політики [12]. Ключовою характеристикою
є адресний підхід до стимулювання інноваційного розвитку на грантовій основі, що дозволяє концентрувати ресурси на розвиток конкретних підприємств.
Переважна частина фінансування зосереджена на державному рівні (88,2%), у той час, як частка регіонального фінансування складає близько 1,4%. Підтримка інноваційного розвитку на державному рівні
проводиться цілою низкою органів, що певною мірою
ускладнює узгодженість їхньої діяльності. Саме інноваційна спрямованість економічного розвитку гармонічно сприяє його соціальній орієнтації.
Як зазначає В. Бабаєв, Франція є однією з країн,
де пошуки шляхів подолання надмірної концентрації
населення, економічного регулювання розвитку територій завжди посідали особливе місце в центральній
владі [6, с. 4], а регіональна політика спрямовується
на зменшення нерівності в умовах мешкання, пов’язаних з географічним положенням, пом’якшенням
його демографічних та економічних наслідків [6, с. 5].
Хоча Францію визнають класичною унітарною державою, у статті 1 Конституції Франції зазначено, що її
устрій є децентралізованим [13], що визначає спрямованість на розширення ресурсного забезпечення регіонального розвитку, яке знайшло своє відображення у статті 72-2.
Таким чином, регіональна політика Франції націлена на вирішення проблем регіонального розвитку

та вирівнювання диспропорції за рахунок стимулювання інновацій на адресній основі та підвищення конкурентоспроможності регіонів, що відповідає основним
положенням забезпечення соціальної орієнтації економіки.
Польща належить до низки країн, які з мінімальними втратами для економічного розвитку пройшли
через глобальну кризу 2008 – 2009 рр. Але незважаючи 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 населення 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 (Великопольське) і Краків (Малопольське), де спостерігається збільшення відмінностей між великими
міськими районами та сільськими. Тому, фундаментальним питанням регіональної політики є зв’язок між
різними центрами та малими містами і менш розвиненими районами. Реструктуризація великих і неконкурентоспроможних центрів важкої промисловості 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 використовувати їх потенціал у стимулюванні розвитку інших
областей з одного боку, та розвиток відстаючих регіонів, зокрема східних периферійних районів, з іншого
боку [7, с. 230].
До 1999 року територіальна політика Польщі
складалася з конкретних заходів з підтримки відстаючих 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 польських регіонів (воєводств) в 1999 р. (з обов’язками,
зокрема, економічної стратегії, управління водними
ресурсами, охорони здоров’я та вищої освіти); по-друге, вступ до Європейського Союзу в 2004 році та одержання 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 територіальну єдність і спрямованість на вирівнювання можливостей розвитку воєводств (регіонів). А національна стра86
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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 територіальні контракти. Більшість заходів допомагають
зосередитися на так званих „напрямках стратегічного
втручання”, що визначає тематичне і географічне застосування цієї стратегії. Стратегія націлена на підвищення конкурентоспроможності територій з ендогенним 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 регіонального 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 парадигма передбачає поєднання економічної ефективності для забезпечення діяльності у середовищі
глобальної конкуренції, та соціальної справедливості,
через підтримку депресивних територій за рахунок
більш розвинутих регіонів. При цьому акцент у підтримці депресивних територій постійно зміщується від
звичайних трансфертів на покриття дефіцитів місцевих бюджетів до розвитку технологічної бази цих регіонів для залучення їх у загальнодержавне та глобальне 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, великих агломерацій) та одночасне стимулювання депресивних регіонів (в першу чергу, за рахунок точок
зростання) для підтримки національної єдності. При
цьому враховується дисбаланс в межах самих регіонів, який переважно стосується протиріч між сільськими та міськими територіями. Спостерігається перехід
від лінійної моделі регіональної політики субсидування відсталих територій до комплексної політики спрямованої на одночасне розв’язання декількох не лише
взаємопов’язаних, а також антагоністичних за характером та джерелами виникнення проблем щодо їх економічного розвитку.
Розв’язання протиріч забезпечення соціальної
орієнтації економіки на державному рівні ґрунтується
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на інноваційній моделі регіонального розвитку, яка
дозволяє одночасно підвищувати конкурентоспроможність регіонів, прискорювати перехід до постіндустріального суспільства, активно використовувати
людський капітал, забезпечуючи потреби працездатного населення у високоінтелектуальній та творчій
праці. Такій підхід виступає базисом для поглиблення
та розвитку соціальної орієнтації економіки на регіональному рівні, що має враховуватися у процесі розробки та реалізації регіональної політики в Україні.
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Вишневський О. С. Європейські моделі реалізації соціальної орієнтації економіки в контексті регіональної політики
Розглянуто сучасні підходи в реалізації регіональної політики у Німеччині, Франції та Польщі, їх вплив
на забезпечення соціальної орієнтації економіки. Встановлено діалектичний характер регіонального розвитку та регіональної політики в цих країнах, а також
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОПЕК НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
тема ценообразования, которая контролировалась
международными нефтяными компаниями и ОПЕК, то
на данном этапе происходит рыночное ценообразование, 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 достаточную прибыль на капиталовложения инвесторов.
Основным инструментом работы ОПЕК в определении ценовой политики является корзина ОПЕК, которая рассчитывается как средневзвешенная цена на
нефть. Несмотря на увеличение добычи нефти, происходит рост цен на нефтепродукты (рис. 1), что связано не с деятельностью ОПЕК, а с высоким посредническим процентом, продажей через биржи, а также
налогообложением, которое составляет в разных странах от 14% до 59% [14, с. 31 – 35].
На цену нефтепродуктов оказывает существенное 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 экономику, а идут в ногу с развитием мировой экономикой” [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 количество 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 годом. Данные обстоятельства по мнению экспертов связаны с рядом факторов:
1) неожиданным ростом спроса на нефтепродукты в США и Китае;
2) невозможностью распределения затрат на про-

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 правительственные 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. Первая группа, в которую входит Чалаби [5, с. 1], МакЭвой [21, с. 95], Апержис [2, с. 183] и Эйдельман
[1, с. 214], поддерживает мнение о существенном влиянии ОПЕК на мировой рынок нефти, что объясняется
картельной формой договоров между 12 странамиучастниками, в которых находится наибольшее количество 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, поскольку они доказывают, что картельные договора не
влияют на цены, изменение которых связано с высоким налогообложением, посредническим процентом,
общим состоянием экономики стран, валютными колебаниями и политическими факторами.
Рассмотрим данные точки зрения для того, чтобы оценить перспективы влияния ОПЕК на мировую
экономику. Для этого возьмем совокупность критериев, таких как:
– цена литра бензина;
– взаимосвязь между динамикой цены корзины
ОПЕК, приростом ВВП и инфляцией цен;
– влияние колебаний курса доллара на цены нефтяной 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 использованию инновационных технологий и восстановлению
месторождений.
Если до 1970 года была централизованная сисЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013
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Рис. 1. Цена на литр бензина в различных странах и ее компоненты
[Источник: 23]

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, поскольку их ВВП зависит от нефтедобывающей промышленности;
3) геополитической напряженностью между странами ОПЕК, странами-производителями нефти, не
входящими в данную организацию и странами-потребителями. В последнее время ОПЕК представляет
интересы восточных стран, что составляет противовес западным государствам.
4) рыночными спекуляциями и неценовым влиянием 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. Кроме того, рост цен на нефть способствует повышению
прибыли и ее инвестированию в другие отрасли промышленности стран-членов, что выравнивает уровень
доходов населения.
Несмотря на то, что наблюдается тенденция к
росту использования альтернативных источников энергии, таких как биотопливо, сланцевый газ, энергия
солнца и ветра, „…которые могут быть использованы, в целом, более эффективно” [8, с. 3 – 4], по мнению экспертов, роль ОПЕК в мировой экономике в
ближайшие годы может усилиться за счет манипуляции ценами на нефть „…для содействия экономического роста в странах-членах ОПЕК” [18, с. 5 – 6].

По мнению Фатту, ОПЕК используется для защиты интересов стран-членов и создания противовеса западным странам, а также возможности завуалировать 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 провести мероприятия по изменению позиции ОПЕК в
мире, поскольку темпы развития в странах, не входящих в ОПЕК, изменяются в пользу развития энергоносителей. Думается, что целесообразно провести ряд
следующих мероприятий:
1. Поскольку доходы стран-участниц ОПЕК различны, а также добыча нефти и экономические условия, что приводит к различным стратегиям производства 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 входящим в ОПЕК для совместной разработки инновационных 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 Саудовской 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 пред90
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Таблица 1
Динамика цен корзины ОПЕК по сравнению с динамикой финансовых показателей
(США, Россия, Китай, Германия) за 2000 – 2011 гг.

[Источник: 23]
Таблица 2
Коэффициенты корреляции между финансовыми показателями и цены корзины ОПЕК
Показатель
ВВП США
Инфляция в США
ВВП России
Инфляция в России
ВВП Китая
Инфляция в Китае
ВВП Германии
Инфляция в Германии

Значение коэффициента корр еляции
0,943438013
0,060245344
0,986436774
-0,668124841
0,914720587
0,745276126
0,925303463
0,405150764

[Источник: 23]

ческие манипуляции на рынке нефти. Так, ценообразование на нефть является переменным фактором,
который зависит от условий рынка. Таким образом,
ОПЕК является возможным стабилизатором, а не
фундаментальным экономическим рычагом.

ставлять свою продукцию в другой валюте – по мнению участников конференции, такой валютой может
стать евро.
7. Проводить брифинги со СМИ, а также рекламные мероприятия, которые позволят изменить восприятие организации общественностью, что приведет
к росту доверия к ней.
8. Инициировать привлечение инвестиций, как
внутринациональных, так и международных, для поддержки высокой технологичности и прибыльности
нефтедобывающей промышленности.
Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что ОПЕК оказывает незначительное влияние на мировую экономику,
поскольку прослеживается единственная четкая взаимосвязь между ценой корзины ОПЕК и ВВП стран.
Влияние объясняется многими другими факторами, к
которым ОПЕК не имеет отношения: рост посреднического процента при перепродаже нефтяной продукции и налогообложения на конечный продукт (особенно это касается европейских стран), экономическое развитие стран, усиление влияния фьючерсного
рынка [9 – 10], колебание доллара, а также политиЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013
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Шабаліна Л. В., Зиневіч О. С. Оцінка впливу 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, бензин, нафту, світовий ринок нафти, альтернативні джерела енергії, корзина ОПЕК, ціноутворення.
Шабалина Л. В., Зиневич А. С. Оценка влияния 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 незначительное 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
За период с 4 ноября 1920 года, когда Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комисаров была
образована Удмуртская автономная область, в таблице показано развитие отрасли молочного скотоводства на основе данных статистических сборников
[6, 7, 11, 12]. Как видим, на той же территории поголовье 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, закрытием школ, больниц, детских садов и как следствие
уменьшение численности населения в селах и деревнях. Многие поля заросли лесом, что снижает базу
для содержания коров и выращивания молодняка
крупного рогатого скота.
Интересна тенденция роста продуктивности коров. Если до 2000 года хозяйства топтались на уровне 1990 года, то в последнее время наблюдается рост
надоев на фуражную корову, который должен восполнить потери поголовья скота. С одной стороны,
это положительная тенденция обеспечения производства молока за счет интенсивного фактора, но с другой стороны это приводит к уменьшению численности занятых, безработице, снижению доходов сельского населения, возрастанию себестоимости молока за
счет более дорогих концентрированных кормов и различных 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, средним и малым сельскохозяйственным организациям.
Естественно за счет ЛПХ можно поднять продуктивность коров в целом по республике и показать увеличение производства молока.
Эта динамика отражена в последних графах таблицы 1. И как результат действия первых двух факто-

В мире произведено в 2010 году 601 млн т
коровьего молока. Больше всего производится молока 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 составило в 2010 году в среднем по Российской Федерации 256 кг, по Приволжскому федеральному округу
– 266 кг, по Республике Башкортостан – 368 кг, по
Республике Татарстан – 363 кг, по Удмуртской Республике – 266 кг при норме, обоснованной Институтам питания РАН, в количестве 392 кг на человека в
год.
Как видим, уровень удовлетворения потребности в молочных продуктах в разных регионах России
различен и требуется принятие решений по увеличению, прежде всего, производства молока. Это глобальная проблема для страны, если правительство
думает о повышении качества жизни населения и продовольственной безопасности по молочным продуктам. Решение глобальной проблемы требует реализации других проблем, которые бы способствовали достижению поставленной цели.
Первая проблема – неравномерность развития
производства молока в различных формах хозяйствования, что наглядно отражает динамика изменения
основных показателей производства молока, представленная в таблице 1, за весь период существования
регионального образования России – Удмуртской Республики.
За годы рыночных реформ наблюдается тенденция снижения производства молока за счет уменьшения поголовья коров в сельскохозяйственных организациях и в личных подсобных хозяйствах населения. Это требует увеличения импорта молочных продуктов. Поэтому для решения проблем продовольственной безопасности страны каждый регион должен обратить особое внимание на увеличение производства молока.
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Таблица 1
Динамика изменения основных показателей производства молока в Удмуртии
Поголовье коров
на начало года
тыс. голов
У насе- В хозяйления ствах
1920 205
…
1940 132,4
38,6

У населения
754
904

В хозяйствах
…
793

У населения
144,7
124,2

В хозяй- Всего
ствах
…
144,7
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

Год

Надой, кг

Производство молока,
тыс. тонн

ходимо производить молока в России в объеме
40,62 млн тонн [4, с. 14]. По нашим расчетам, с учетом норм потребления, роста численности населения,
расходов на выпойку телят, поросят эта величина
должна составлять как минимум 56,6 млн. тонн.
Ниже приведена динамика основных показателей производства молока в Удмуртской Республике
(табл. 2).
Приведенные в табл. 2 показатели представлены
на основе данных статистического сборника „Сельское хозяйство Удмуртской Республики-2010 год”,
сводного годового отчета по сельскохозяйственным
организациям за 2010 год.
Производство – это целенаправленная деятельность по созданию продукции, работ, услуг в конкретной 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 распространение при исследовании различных систем.
Под системой мы понимаем совокупность различных
взаимосвязанных элементов, образующих целостность для достижения определенных целей и взаимо-

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 производством молока при низких закупочных ценах и отсутствии какой либо государственной поддержки
ЛПХ.
Аналогичное положение складывается с производством 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 хозяйства, фермы, отдельные операторы машинного доения, достигшие надоев 6 – 8 тыс. кг.
По данным заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации В. В. Копылова в соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития на период до 2020 г. необ94
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Таблица 2
Основные показатели производства молока в Удмуртской Республике
Показатель
Поголовье коров, тыс. гол.
Удой на корову, кг
Производство молока во
всех категориях
хозяйств, тыс. т
в том числе:
в с/х организациях
в личных
хозяйствах населения
в фермерских хозяйствах
Произведено молока:
на душу населения, кг
на 100 га с/х угодий, ц
на 100 ц корм. ед., ц

1990
246,1
2700

2000
197,8
2682

2005
179,0
3530

2010
148,8
4554

2010 в %
к 1990 г.
60,46
153,85

664,6

549,9

629,8

671,2

100,1

525,1

346

434,8

499,9

95,2

139,5
-

198
6,55

182,4
12,6

147,9
23,3

106,02
…

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

290

508

1008

6,8 раз

303

568

1250

11,5 раз

4,5

11,8

24,01

50,81 пункта

Год

Себестоимость одного ц.
молока в с/х организациях,
149
руб.
Цена реализации одного ц,
руб.
109
Уровень
рентабельности
(убыточности)
-26,8

действующей с внешней средой. Сельскохозяйственное предприятие можно рассматривать как сложную
организационную, социальную, экономическую,
информационную, правовую макросистему. Главным
элементом любого предприятия являются люди, представляющие сложную биологическую систему. Следовательно, все, что нас окружает, представлено элементами той или иной системы. К сожалению, многие специалисты сельского хозяйства имеют только
общее представление о системе и не вникают в сложность 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 управляемой и управляющих подсистем, соединенных между собой каналами передачи информации [9, с. 19].
Им же предлагается выделить в организации производственную систему, в которой выделяются следующие подсистемы:
– социальная – комплекс отношений между людьми как организационное проявление системы;
– производственно-техническая – материальные
средства: комплекс машин и оборудования, материалов, инструментов, энергии;
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– подсистема информации – информационные
элементы и их взаимосвязи [9, с. 18].
Если за основу взять производственно-техническую подсистему, то О. Г. Туровец в производственной системе (системе производства) выделяет объект
управления (управляемую систему) с комплексом
машин, оборудованием, энергией и социальную подсистему 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 решения – продукт труда управленческих работников,
которые по каналам прямой связи воздействуют на
объект управления – подсистему организации производства – управляемую подсистему. Из каких элементов состоит подсистема информации, автор не уточняет.
В специальной литературе выделяют несколько
подходов к содержанию системы управления.
Так, П. В. Шичкин в системе управления выделяет следующие элементы: органы управления, информацию, технологию управления, кадры управления,
организационную и вычислительную технику, средства связи и внутрифирменную почту [10, с. 62].
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В. М. Мишин в управляющей подсистеме
(субъекте управления) – системе менеджмента качества – выделяет цели, стратегию менеджмента качества, политику и обязательства в области качества,
функционально-организационные элементы (функции,
технологию, методы организации, организационную
структуру менеджмента качества), ресурсные элементы (информацию, технические средства, кадры, финансы менеджмента качества) [5, с. 63].
Р. С. Голов отмечает, что система управления
инновационно-инвестиционной деятельностью промышленной организации является подсистемой общей
системы управления организацией. В то же время
система управления инновационно-инвестиционной
деятельностью состоит из управляющей и управляемой подсистем [3, с. 93]. Автор в управляющей подсистеме выделяет только функции управления, управляющую информацию, входные, выходные и обратные связи. Как видим, каждый автор имеет свое представление о составе управляющей подсистемы. На наш
взгляд, вряд ли целесообразно выделять органы
управления, когда уже есть кадры управления, из
которых формируются любые органы управления производством и организацией в целом. Что касается
средств связи и внутрифирменной почты, то П. В. Шичкин 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 субъекта управления не являются. Они используются, прежде всего, для системы организации производства –
объекта управления – управляемой подсистемы.
Система организации производства как объект
управления представляет взаимосвязь и взаимодействие двух подсистем: технологии производства и
организации труда, способствующих максимальному
использованию элементов для получения продукции
(работ, услуг) с наибольшей экономической эффективностью. Важнейшими подсистемами организации
производства выступает система технологии производства и система организации труда (см. рис. 1).
Система управления организацией производства
также состоит из двух подсистем. Но они отличаются
от составных частей системы организации производства, во-первых, техникой, технологией; во-вторых,
предметами труда; в-третьих, категориями работающих. Так, в системе управления главным элементом
– на что воздействует труд управленческих работников – является информация (информационная система). В систему управления в качестве ее элементов

входят: информация; технология обработки информации; технические средства, повышающие производительность управленческого труда; кадры, образующие
ядро всей системы управления (руководители, специалисты, вспомогательный персонал); связи и отношения (см. рис. 1). Хотелось бы высказать положение о том, что не система управления производством
состоит из управляющей и управляемой систем, а
система производства. И только в этом случае подсистема (система) управления неотделима от самого производства.
Объектом управления в системе производства
является система организации производства. Система 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, связывающей между собой все его составные части.
Поддержание постоянного устойчивого состояния
системы организации производства осуществляет система управления. Последняя, в свою очередь, тоже
должна быть организована. Иначе она не сможет осуществлять свое управленческое воздействие, выполнять свою роль в системе производства. Процесс производства предполагает организующую деятельность,
которая на определенном уровне организованности
поддерживается системой управления. Система организации производства и система управления ею должны быть в постоянном развитии (совершенствовании).
Звенья развития организации и управления тесно взаимосвязаны, 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 обеспечило бы достижение цели.
Мы разделяем позицию О. Г. Туровец о том, что
сущность организации производства состоит в объединении и обеспечении взаимодействия личных и вещественных элементов производства, установлении
необходимых связей и согласованных действий участников производственного процесса, создании организационных условий для реализации экономических
интересов и социальных потребностей работников на
производственном предприятии [9, с. 10].
При производстве молока организация производства может рассматриваться в различных ракурсах.
Можно выделить организацию производства в сельскохозяйственных организациях, фермерских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах. Их вклад в производство молока отражен в табл.1 и 2. Организация
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производства молока определяется различными технологическими 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 подходы к организации технологического и производственного процесса получения молока. Но в любом
случае система управления призвана поддерживать
высокий уровень организованности системы организации производства (объекта управления) в соответствии с требованиями присущих ей объективных закономерностей развития.
На процесс организации производства влияют и
внешние факторы: низкое качество заготавливаемых
кормов, высокая стоимость комбикормов, электроэнергии, низкие закупочные цены и т. д.Таким образом, организация производства молока представляет
собой процесс взаимодействия личных и вещественных элементов системы, установления согласованных
действий участников при соблюдении определенных
принципов организации в целях реализации социальных потребностей и экономических интересов каждого работника, коллектива, подразделения и хозяйствующего субъекта в целом для повышения конкурентоспособности молока и молочных продуктов.
Несомненно, что создавшееся положение с производством и потреблением молока вызвано недостаточно активной деятельностью руководителей и специалистов молочных ферм, сельскохозяйственных
организаций, молочных заводов, районов и республики. Это тоже назревшая проблема. Кроме того, низкий уровень классификации специалистов и руководителей не обеспечивает необходимого внедрения прогрессивных технологий и передового опыта в производстве молока. Главная проблема, которая стоит перед производителями молока, это снижение себестоимости продукции, повышение закупочных цен и, соответственно, уровня рентабельности молочного скотоводства. В решении этих проблем большую роль
играет государство. Так, себестоимость молока каждый 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 заинтересованности заниматься производством молока.
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В этой связи уместно привести данные о помощи 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 крестьянам Правительством в бюджете выделен только
1 миллиард. Так могут поступать только люди, которые ненавидят все российское, русское, советское и
народное” [1, с. 3].
В Удмуртии, согласно Постановления правительства от 29 марта 2010 г. № 104, утверждено Положение о предоставлении субсидий в рамках решения
отдельных задач Республиканской целевой программы „Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Удмуртской Республике на
2009 – 2012 годы”. Субсидии на молоко предоставляются по ставке 1000 рублей на тонну реализованного и (или) переработанного молока. В пункте 20 и
21 Положения отмечается, что субсидия на содержание коров предоставляется гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, при условии содержания двух и более коров в размере 3000 рублей на
каждую голову, имеющуюся на 1 апреля соответствующего года. Следовательно, если в ЛПХ содержится одна корова, то субсидии на содержание
коров оно не получит.
Еще более парадоксальные требования выдвигаются при получении субсидий на молоко из федерального бюджета. Как отмечает Николай Огородников, предоставление субсидий регионам возможно
только при условии:
1) сдачи молока не ниже высшего сорта;
2) во всех регионах соблюдать единые, возрастающие 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 производят от 20 – 50% всего российского молока. В Удмуртии доля ЛПХ, как видно из таблицы 1, составляет 21,24% в 2011 году, а в других регионах она значительно выше. В некоторых регионах, таких как Тюменская область, Татарстан, дотации на молоко доходят до 6 руб. за литр.
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Интерес представляют средние закупочные цены
на сырое молоко в некоторых регионах России по месяцам 2012 года (табл. 3). Как видим из таблицы, закупочные 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 торговли. Этим достигается значительный экономический
ущерб производителям молока. Переработчики ссылаются 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 составила 98,7% от средней цены за тот же период 2011 г.
(рис. 2).
Средняя закупочная цена на сырое молоко в сельскохозяйственных 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.

Система производства

У ПРА ВЛ Е Н ЧЕ СКИ Е
РЕШ ЕН И Я

П РО Д УК Ц И Я
(раб оты, у сл у ги)

Внешняя среда

Система технологии
производства продукции
Предметы
труда

Орудия
труда

Система технологии
обработки информации
Информация

Оргтехника

Внешняя среда

Система управления
(субъект управления)

Система организации производства
(объект управления)

Кадры управления
Формы организации
управленческого труда

Рабочая сила
Формы организации труда

Рис. 1. Взаимодействие системы организации производства и системы управления
хозяйствующего субъекта

Таблица 3
Средние закупочные цены на сырое молоко в 2012 году руб. за т
Месяц года
Регион

Июнь

Июль

Удмуртия

12924 12956 12933 12799

Янв.

Февр. Март Апр.

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

98

Май
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Динамика средних закупочных цен на сырое
молоко за 2011 год представлена на рис. 3. Как видим, закупочная цена на молоко в 2012 году почти на
1000 рублей ниже за каждую тонну, чем в 2011 году.
Следовательно, сельскохозяйственные товаропроизводители несут большие убытки при производстве молока. Это подрывает процесс расширенного
воспроизводства не только отрасли молочного скотоводства, но и кормопроизводства и даже в целом
растениеводства в сельскохозяйственных организациях 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, которые бы занимались не только производством молока на фермах и комплексах, но и перерабатывали молоко и торговали молочными продуктами. В республике успешно функционируют в этом направлении
Селтинское РАЙПО, потребительское общество „Хлебозавод” Завьяловского района.
Отдельные крупные сельскохозяйственные организации 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 приходится 17%, еще столько же – на страны Евросоюза,
остальная часть продается в других странах. Кооперативное 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% составляют дотации, остальные 55% – собственный рыночный доход производителя [13].
Несомненно, что опыт кооперирования фермеров Финляндии должен быть изучен и использован
в практике развития молочного животноводства Удмуртской Республики. В конечном итоге решение
перечисленных проблем совершенствования организации производства молока должно способствовать
повышению экономической эффективности, удовлетворению потребностей населения в этом продукте и
улучшению качества жизни в Удмуртской Республике и всей России.
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Комишев А. Л., Міронова З. А., Атаєв А. В.
Основні проблеми організації виробництва молока в Удмуртській республіці
У статті проаналізовано системний підхід до організації виробництва молока і основні проблеми його
підвищення на прикладі конкретного регіону.
Ключові слова: виробництво молока, система
виробництва, система управління, основні проблеми
виробництва молока, ціна виробника, роздрібна ціна.
Комышев А. Л., Миронова З. А., Атаев А. В.
Основные проблемы организация производства
молока в Удмуртской республике
В статье анализируется системный подход к
организации производства молока и основные проблемы по его повышению на примере конкретного
региона.
Ключевые слова: производство молока, система
производства, система управления, основные проблемы производства молока, цена производителя, розничная цена.
Komyshev A. L., Mironova Z. A., Ataev A. V.
Basic Problems of Organization of the Production of
Milk in the Udmurt Republic
This article analyzes a systematic approach to the
production of milk and basic problems on its improvement
in a specific region.
Key words: milk production, production system,
control system, the main problems of the production of
milk price, retail price.
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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, указывается на то, что за последние годы наметилось улучшение основных показателей развития физической культуры и спорта. Однако уровень развития физической
культуры и спорта, особенно в провинциальных дотационных регионах, не соответствует общим положительным социально-экономическим преобразованиям
в стране. Нерешенные в отрасли проблемы нормативно-правового, организационно-управленческого,
материально-технического, научно-методического, медико-биологического и кадрового обеспечения сдерживают развитие как массового, так и профессионального 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 политическую мощь для успешного выступления спортсменов. Для достижения поставленных целей в российском спорте требуется использование всего потенциала государства, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал [8].
Сегодня достаточно широко распространена
ситуация, когда ухудшение состояния отрасли остается
незамеченным до тех пор, пока не проявятся его последствия. По этой причине возникает необходимость выявления симптомов, вызывающих ухудшение ее функционирования на ранней стадии для своевременного и
должного реагирования на изменения во внешней и
внутренней среде, обеспечивая устойчивое развитие физической культуры и спорта как отрасли. При разработке и принятии оптимальных управленческих решений необходимы новые научные методы и инструментарий, позволяющие комплексно оценивать имеющийся потенциал спортивной отрасли. Следовательно, использование методов и моделей экономической диагностики регионального спорта представляется актуальным.
Термины „диагноз”, „диагностика” находят довольно широкое распространение в медицине, технике, а в последнее время и в экономике в силу чрезвычайной важности процедур распознавания, определения и преобразований различных состояний систем,
значимых для их собственного существования и функционирования. Диагностика отдельных видов экономической деятельности позволяет четко и недвусмысЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ленно выявлять их позитивные и негативные стороны,
а диагностика системы в целом предполагает синтез,
т. е. соединение, сочетание, обобщение и сопоставление, данных об отдельных видах деятельности, позволяющих определить состояние системы как единого
целого, выделив при этом наиболее больные места.
Возникающие при этом медицинские (и технические)
ассоциации имеют под собой определенные основания. Ведь любая экономическая система и, в частности, любое предприятие, любая организация, является сложнейшим организмом, экономико-организационное строение которого состоит из десятков и
сотен взаимосвязанных элементов, характеризующихся большим множеством показателей.
Различают общую диагностику и экономическую диагностику. Общая диагностика (в основном
рассматривается уровень предприятия, хотя большинство положений, безусловно, можно отнести и к более масштабным объектам) включает в себя следующие 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 – экономической области [5]. В данном случае хозяйствующий
субъект рассматривается как сложная система, состоящая из взаимосвязанных между собой элементов, которые не функционируют автономно. Под углубленной или глобальной диагностикой М. М. Глазов
понимает „учение о методах и принципах распознавания дисфункций и постановку диагноза анализируемому объекту в целях повышения эффективности его
функционирования, повышения его жизнеспособности в условиях свободной конкуренции, свободного, нерегулируемого рынка” [1]. Данное определение
раскрывает сущность диагностики, с одной оговоркой – применительно к спортивному комплексу дисфункция может относиться не только к основному
объекту рассмотрения, но и к объектам из внешнего
окружения (например, когда успешно развивающийся вид спорта не получает финансовой поддержки).
Авторы коллективной монографии „Экономическая диагностика: теория и методы” [9] различают понятия 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” применительно к экономической среде. При этом диагностика трактуется как более широкое понятие, чем оценка
или анализ. Последние, в свою очередь, являются
инструментальными средствами при проведении экономической диагностики.
Сущность экономической диагностики, согласно концепции А. И. Муравьева, можно определить
через ее задачи [7]:
1) качественное описание экономического содержания показателей, необходимых для характеристики
сложных хозяйственных систем;
2) построение симптоматических справочников,
ориентированных на алгоритмы управления так называемых автоматизированных офисов;
3) разрешение противоречий между необходимостью сокращения числа директивно устанавливаемых
показателей, и, как следствие этого, ростом их агрегированности, а также потребностью иметь детальные
показатели уровня и динамики;
4) предупреждение о перерастании хозяйственных ситуаций в проблемные, а из последних – в конфликтные;
5) своевременное выявление проблемных ситуаций и определение способов их преодоления.
Подход, делающий акцент на качественной
характеристике проблем объекта диагностирования
изложен в работе О. Г. Дмитриевой [3]. Под диагностикой автор понимает определение состояния региона, обнаружение „региональных” болезней, „патологий”, 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 сочетание признаков.
Рассмотренные точки зрения подтверждают необходимость более тщательного исследования специфических признаков экономической диагностики
спортивного комплекса. А сама проблема экономической 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 диагностике, мы неявно будем ориентироваться на учет специфики рассматриваемого предмета, а именно, экономики спорта, или рассматриваемого объекта – регионального спортивного комплекса, хотя многие полу-

ченные выводы и положения, по-видимому, могут
иметь и более широкое применение.
Таким образом, сущность системной экономической диагностики спортивного комплекса региона
заключается в следующем – это определение, регистрация и анализ информации, позволяющие выявить
(распознать) недостатки и неиспользуемые возможности спортивной отрасли без радикального вмешательства в объект диагностирования. Сам же процесс
диагностирования достаточно сложен и поэтому распадается на отдельные составляющие или процедуры,
которые могут изменяться и совершенствоваться.
Спортивный комплекс региона (рис.1), под которым понимается совокупность отраслей, видов деятельности, предприятий, объектов инфраструктуры
физкультурно-спортивной направленности, расположенных на одной территории, и его потенциал как
объекты экономической диагностики, безусловно,
имеют свои особенности. Например, в отличие от диагностики предприятия, регион в спортивном отношении не может и не должен оказаться банкротом, процедура банкротства для спортивного комплекса отдельно взятого региона невозможна. Диагностика в
данном случае необходима как составляющая часть
управленческих мероприятий, нацеленных на стратегическое планирование и развитие экономики и социальной сферы региона.
Понятие потенциала спортивного комплекса региона (рис. 2) наделено сложной структурой. Поэтому прежде, чем перейти к обсуждению диагностики
самого спортивного комплекса, рассмотрим более
подробно данную категорию. Потенциал спортивного
комплекса региона – это выраженные в количественных показателях ресурсы рассматриваемой территории 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. Содержание потенциала спортивного комплекса региона включает в себя различные ресурсы и возможности. Основными ресурсами потенциала спортивного комплекса
региона являются следующие: население, спортивно
активное население, профессиональные спортсмены,
тренеры и специалисты, болельщики, спортивные
здания и сооружения, спортивный инвентарь, финансовые ресурсы, административные ресурсы и т. д.
Важнейшим ресурсом является накопленный опыт в
самых разных сферах деятельности и система его передачи.
К возможностям относятся благоприятные условия для реализации намеченных целей. Например,
прерогативы, предоставляемые разработанным спортивным законодательством и иными официальными
документами, или связанные с местными спортивными традициями и любыми случайными событиями.
Многообразие форм, в которых существует или реа-
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Рис. 1. Взаимодействие системы организации производства и системы управления
хозяйствующего субъекта

лизуется потенциал также огромно. Например, финансовые ресурсы могут черпаться из бюджетов различного уровня, могут поступать от спонсоров, от владельца клуба, могут формироваться из регистрационных взносов и т.п. Величина или мощность потенциала – это мера ресурсов и возможностей, иногда это
качественная экспертная оценка. Величина потенциала может оцениваться как единая глобальная характеристика, а может иметь матричную или полевую струкЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

туру. Потенциал существует в нескольких ипостасях.
Он может быть израсходованным или полностью реализованным. 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 комплекса ближе всего к информационной или монито-
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Рис. 2. Структура понятия „потенциал спортивного комплекса региона”

ринговой деятельности, но комплексный характер
диагностики сближает ее и с научной деятельностью,
и с финансово-хозяйственной, понимаемой в широком смысле (включая планирование на основе анализа и управление на основе диагностики). Как правило,
проведение любых спортивных мероприятий требует
определенных затрат – материальных, финансовых,
людских. С другой стороны, каждое спортивное событие, прошедшее или предстоящее, оказывает существенное влияние на развитие всего региона в
целом. При этом последствия могут быть положительными, 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 экономической диагностики.
Предметом экономической диагностики спортивного комплекса является количественная характеристика 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 внедрения организационно-управленческих мероприятий, так
и в случае недостаточной активности по устранению
выявленных диспропорций. Системная экономическая диагностика как процесс включает ряд последовательных этапов и действий:
– сбор и анализ первичной информации;
– получение на этой основе количественных оценок;
– установление предварительного диагноза
(т. е. определение масштабов и степени отклонений,
сравнение с нормативными показателями);

– разработка мероприятий и рекомендаций по
устранению несоответствий и улучшению (стабилизации) состояния отрасли;
– мониторинг текущего состояния спортивной
отрасли;
– выработка корректирующих воздействий.
Состав и структура этапов экономической диагностики спорта может варьироваться в зависимости
от уровня социально-экономического развития региона, национальных традиций, возможностей государственно-частного партнерства и многих других факторов.
Удмуртская Республика (УР) – типичный дотационный регион России с населением около 1,5 млн
человек. Перестроечные процессы в политическом
устройстве, экономических отношениях и социальной
сфере болезненно отразились как на состоянии массовой физической культуры, так и спорта высших
достижений УР. Профессиональные союзы фактически исключили спорт из круга своих интересов. Как
следствие, произошла практически полная ликвидация ведомственных спортивных организаций – спортклубов и коллективов физкультуры на промышленных предприятиях, закрытие огромного количества
детско-юношеских спортивных школ, перепрофилирование материальной базы спортивной отрасли. Спад
в отрасли сопровождался также существенным недофинансированием, последствия которого приходится
преодолевать до сих пор. Между тем, спортивному
комплексу республики, несмотря на значительные
трудности, многое удалось сохранить. Ведущие спортивные школы, специалисты, отдельные ведомственные спортсооружения были переданы на баланс республиканских и муниципальных органов управления.
Сегодня в УР культивируется более 70 видов спорта,
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в одной только столице – г. Ижевске их насчитывается 67 [2]. Основными составляющими потенциала республиканского спортивного комплекса являются:
число спортивных школ, спортивных сооружений и
их структура, обеспеченность населения спортивными объектами, число занимающихся физической культурой и спортом, наличие профессиональных кадров
и их качественный состав, единовременная пропускная способность спортсооружений, величина выделяемых бюджетных средств, внебюджетные источники финансирования и т. д. Проанализируем некоторые
из них. Так, например, данные о количестве населения систематически занимающемся физической культурой 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 показатель). Несмотря на то, что численность населения занимающегося физической культурой и спортом в республике неуклонно растет. Если в 2007 году этот показатель 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 информацию 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 сделать следующие выводы.
В 2011 году по сравнению с 2007 годом про-

изошло увеличение спортивных сооружений на 962
единицы или на 52%. Прирост количества спортивных сооружений наблюдался по всем типам. При
этом, наибольший удельный вес в общем количестве
спортивных сооружений за последний год занимают
плоскостные спортивные сооружения – 42%, на втором 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 показатели характеризуют в большей степени лишь количественную сторону потенциала спортивного комплекса региона. Не менее важными являются его качественные показатели, ведь именно они наилучшим
образом отражают содержательную сторону развития
регионального спорта. Реализованность потенциала
спортивного комплекса может быть выражена следующими критериями: количество мастеров спорта,
количество спортсменов-разрядников, число присвоенных почетных званий и государственных наград.
В таблице 2 представлена динамика изменения этих
качественных показателей. Анализ таблицы показывает, что в 2011 г. по сравнению с 2007 г. произошло
увеличение числа спортсменов с массовыми спортивными 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.
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Рис. 3. Численность населения, занимающегося спортом в УР
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Так, например, в 2007 году фактически выделенные 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 удельный вес – 82,8%.
Одной из основных причин неэффективного
управления спортивной отраслью является отсутствие
экономически обоснованных критериев рационального использования имеющихся ресурсов, прежде все-

Рост количественных и качественных показателей потенциала спортивного комплекса региона во
многом зависит от возможностей финансирования
физической культуры и спорта и его источников. Динамика процесса финансирования физической культуры и спорта в УР представлена в таблице 3. Как
видно, в 2007 – 2011 бюджетные средства в общей
сумме выделенных финансовых ресурсов составляют значительно больший удельный вес, нежели внебюджетные источники финансирования.

Таблица 1
Состав и структура спортивных сооружений УР
2007 год

Н аименование
спортивного
сооружения

2008 год

2009 год

всего,
ед.

уд.
вес,
%

100

2710

100

2 812

100

887

41,1

1161

42,8

1 180

42

37.2

743

34,5

973

35,9

1 079

38.4

1

0.0

1

0,05

2

0,07

3

0.0

2

38

2

40

1,9

66

2,4

71

2.5

98

53

102

5.3

110

5,1

104

3,8

1 08

3.8

216

11.7

237

12.5

298

13,8

333

12,3

3 71

13.3

100

2156

823

43

38

712

1

0.0

П лавательные
бассейны – всего

36

сооружения для
стрелков. видов
спорта – всего
др угие спортивные
сооружения

100

1913

795

43

704

манежи – всего

Всего
спортивных
сооружений

1850

в том числе:
плоскостные спорт
сооружения – всего
залы

–

2 011 год

всего,
ед.

всего,
ед.

всег о,
ед.

всего,
ед.

спортивные
всего

2010 год
уд.
вес,
%

уд.
вес,
%

уд.
вес,
%

уд.
вес,
%

Таблица 2
Оценка показателей спортивного мастерства спортсменов УР
2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

всег о,
человек

всего ,
человек

вс его,
человек

всего,
человек

вс его ,
человек

П рисвое но званий – всего

55

43

40

75

73

и з н их:
– Мастер спорта

51

41

34

67

64

– Мастер спорта м еждународного класса и
Гроссм ейсте р Росс ии

3

2

4

7

7

– Заслуженн ый м ас те р с порта

1

–

2

1

2

17 694

18 214

1 9 392

21 901

25 107

П рисвое но званий – Заслуженн ый т рен ер
России

1

–

1

–

2

П рисвое но звани й – Заслуженный работн ик
ф изиче ской культуры

2

1

–

1

3

27

35

–

39

37

83

96

–

115

107

В иды спорт а

П одготовлен о за год спортсменов массовых
разрядо в

П рисуждены
др уг ие
п очет ные звания и награды

государственн ые

П рисуждены почет ные звани я и нагр ады
с убъе кт а РФ
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го, финансовых. Одновременно развивать и финансировать в требуемом объеме несколько десятков
видов спорта очень сложно. К сожалению, приоритетность отдельного вида спорта в регионе определяется не объективными факторами, а диктуемыми
сверху директивами. Отсутствие количественных показателей развития отдельных видов спорта и возможностей сравнения их между собой затрудняет прогнозирование и планирование отраслевого бюджета.
Рассмотрим один формализованный и в то же
время наглядный способ, призванный облегчить выполнение поставленных задач. Не вдаваясь детально
в его описание [4], отметим, что основная задача, решаемая данным методом – сравнение двух и нескольких видов спорта с точки зрения успешности развития самого вида спорта и эффективности расходования выделенных на это бюджетных средств. В качестве
примера в таблице 4 приведен расчет показателей эффективности для отдельных, наиболее знаковых и популярных 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. Наиболее эффективно средства используются в аэробике
и настольном теннисе, далее следуют шашки и биатлон, и хуже всего дела обстоят в футболе. Хотя по
официальным данным футбол остается наиболее популярным и массовым видом спорта в республике,
однако по опросам социологов его начинают опережать 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 демонстрируют 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 некоторый промежуток времени (широкой общественности – практически никогда!), после опубликования
данных государственной статистической отчетности.
Точнее говоря, диагноз установлен, но в каком состоянии будет находиться пациент – региональный спорт
через год или два остается только догадываться? Выход из сложившейся ситуации видится в изменении
самой системы критериев, а также широком применении алгоритмов и инструментов экспресс-диагностики. Это поможет избежать большинства кризисных
явлений и ситуаций не только в региональном спортивном комплексе, но и в российском спорте вообще.
Как уже отмечалось, диагностирование регионального спортивного комплекса осуществляется в
целях дальнейшего использования полученных результатов в оперативном управлении и стратегическом планировании, в ситуации постоянно изменяющихся условий функционирования самого комплекса. Все это говорит о необходимости придания процессу диагностирования технологичности в выработке конкретных процедур – инструментов диагностики. Их существует достаточно много. Региональные
спортивные чиновники должны научиться выбирать
из всего многообразия адекватные и приемлемые процедуры, которые отвечали бы поставленным целям и

Таблица 3
Финансирование физической культуры и спорта в УР
Финансирование
физ. культуры
и спорта

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

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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Таблиця 4
Эффективность использования бюджетных средств по видам спорта в УР за 2011 год
Наименование

Футбол

Биатлон

Н/теннис

Аэробика

Шашки

1. Общее число спортсменов, чел.
2. Число спортсменов
разрядников, чел.
3. Число мастеров спорта, чел.
4. Число пр изеров (российские
соревнования), чел.
5. Число пр изеров (междунар.
соревно вания), 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

1050
6 50

5 960
1100

3 290
500

3 410
210

-

45

4

4

1

3

6

3

4

6

0
50

4
25

0
15

0
27

3
13

10 000

5 500

300

120

500

99

3467

9

5,6

9

0,014

0,12

0,6

1,28

0,12

задачам диагностирования. Выполнение каждой процедуры, вероятно, возможно довести до совершенства, однако такие алгоритмы существуют только для
сбора и обработки первичной информации.
Ниже приведен перечень некоторых базовых
инструментов системной экономической диагностики регионального спортивного комплекса [10]:
– определение численности и структуры спортивно-активного населения региона (причины пассивности другой части населения);
– определение загруженности имеющихся спортивных сооружений и потребности в новых сооружениях;
– определение необходимого количества квалифицированных спортивных кадров;
– оценка эффективности затрат на физическую
культуру и спорт;
– оценка степени развитости спортивной инфраструктуры 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 конкретными формулами, расчетами и уже используются в практической деятельности республиканских и муниципальных спортивных структур УР. К примеру, процедура процесса планирования строительства новых и
загрузки уже имеющихся региональных спортивных
сооружений может быть достаточно просто формализована. Действующие сегодня социальные нормативы количества спортивных сооружений на определенной территории – это общие показатели, которые не
указывают на нехватку какого-либо конкретного их

типа. На самом деле гораздо важнее знать: какое количество спортивных сооружений необходимо построить вновь или наоборот – у нас имеется избыток
таких сооружений? Традиционный подход предполагает определение потребности из расчета общей площади спортсооружений, приходящейся на одного человека. Наиболее удобным является представление
информации непосредственно о количестве недостающих спортивных объектов того или иного типа, а ее
анализ позволит судить о приоритетах политики в
области управления и развития региональными (муниципальными) объектами спортивной инфраструктуры,
необходимости их строительства и эксплуатации [6].
Расчет величины затрат на развитие сети региональных спортивных сооружений может быть проведен по следующей формуле:
n

m

i =1

j =1

З = ∑ Ai CiФ + ∑ B j С СМ
j
(1)
где: З – величина затрат,
CiФ – фактическая стоимость строительства избыточных спортивных сооружений i-го типа,
С СМ
– сметная стоимость строительства недоj
стающих спортивных сооружений j-го типа,
Ai – количество избыточных спортивных сооружений i-го типа,
B j – количество недостающих спортивных сооружений j-го типа,
n – число типов избыточных спортивных сооружений,
m – число типов недостающих спортивных сооружений.
Мониторинг изменения данного показателя по
времени позволит получать информацию о степени
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влияния управляющих воздействий на данную составляющую регионального спортивного комплекса.
Таким образом, в разных субъектах, отличающихся по уровню своего социально-экономического
развития и финансовыми возможностями, действия
местных властей по рациональному развитию сети
спортивных сооружений будут определяться имеющимися ресурсами, и сдерживаться соответствующими
негативными факторами. Следует подчеркнуть, что
отдельные процедуры системной диагностики регионального спортивного комплекса, например, такие как:
оценка степени развитости инфраструктуры региона,
комплексное описание положения конкретных видов
спорта и ряд других носят пока еще чисто описательный характер.
Оценка территории на основе системной экономической диагностики позволит существенно повысить качество и обоснованность принимаемых властными структурами решений, определить направления
и перспективы социально-экономического развития
региона в целом и, поступательное динамичное развитие его спортивной составляющей в частности.
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Літвін А. В. Ссистемна діагностика регіонального спортивного комплексу: теорія і інструментарій (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 політики з боку місцевої влади, що віддають перевагу професійному спорту в збиток масовому, а також доступної і повної інформації про наявні ресурси і можливості регіонального спортивного комплексу. У статті
розглядаються питання системної діагностики регіонального спортивного комплексу як інструменту пошуку додаткових резервів розвитку фізичної культури і спорту.
Ключові слова: системна діагностика, регіональний спортивний комплекс спорт, потенціал, інструментарій, ефективність.
Литвин А. В. Системная диагностика регионального спортивного комплекса: теория и инструментарий (на примере Удмуртской Республики)
Несмотря на улучшение общей ситуации в российском спорте, его положение в провинциальных дотационных регионах остается сложным. Основные причины кроются в отсутствии четкой, продуманной политики со стороны местных властей, отдающих предпочтение профессиональному спорту в ущерб массовому, а также доступной и полной информации об имеющихся ресурсах и возможностях регионального
спортивного комплекса. В статье рассматриваются вопросы системной диагностики регионального спортивного комплекса как инструмента поиска дополнительных резервов развития физической культуры и спорта.
Ключевые слова: системная диагностика, региональный 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 реформ. За природно-рекреаційним потенціалом регіони України характеризуються значними відмінними рисами в розвитку і розміщенні рекреаційного господарства, порівняно з сусідніми державами. Це пов’язано і з унікальністю її природно-рекреаційних ресурсів, і з особливостями їх територіального розміщення. У той же час, з переходом до ринкових відносин територіальні рекреаційні системи інтенсивно
трансформуються в територіальні туристично-рекреаційні комплекси під впливом певних факторів та умов.
Територіальний туристично-рекреаційний комплекс є
особливою формою організації господарства, яка формується в процесі взаємопов’язаного розвитку рекреаційної та інших видів господарської діяльності на
компактній території, що має специфічні соціально-економічні та природні характеристики. Головним завданням управління туристично-рекреаційним комплексом
є отримання максимального рекреаційного та соціально-економічного ефекту. Ринкова трансформація рекреаційно-туристичних об’єктів породжує „хвилю”
змін у інших об’єктах, що забезпечують сферу рекреації та туризму необхідними ресурсами зростання,
зокрема в просторі агрорекреаційної діяльності. Тому
доцільним завданням, є дослідження ринкових трансформацій в сфері агрорекреаційної діяльності, передумов та перспектив розвитку мережі агротуризму в
Україні.
Аналіз досліджень і публікацій. Ринкові
трансформації в сфері агрорекреаційної діяльності,
передумови розвитку агротуризму як об’єкту дослідження 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., Линкової М. [1 – 4]. В роботах цих та інших авторів передумови розвитку агротуризму розглядаються з різних
сторін, і при цьому в наукових концепціях під терміном „агротуризм” вчені мають на увазі вид агрорекреаційної діяльності підприємців та туристів, надання
послуг сільського туризму. На вирішення проблем
агрорекреаційного природокористування, регіональної
політики розвитку аграрного туризму як напряму

підприємництва спрямовані наукові дослідження Шимечко Г. І., Черевко Г. В., Герасименко В. Г., Чернявої А. Л. [5 – 7]. За результатами їх досліджень розвинуто теоретичні засади розвитку природно-ресурсного потенціалу сільського „зеленого” та аграрного
туризму. Аналіз публікацій показує, що більшість наявних концепцій розвитку агротуризму не розглядає
наявність асиметрії його розвитку в Україні та проблеми інституційного забезпечення формування територіальної 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 положень і практичних рекомендацій щодо державної політики активізації агротуристичного руху в аграрних
регіонах для підвіщення добробуту сільських домогосподарств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблеми територіальної організації мережі агротуризму, заохочення сільського населення та місцевих турпідприємств до цього виду економічної діяльності є
достатньо актуальними та науково дискусійними. У
науковій доповіді „Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація”, що підготовлена колективом науковців під керівництвом академіка НАН України Гейця В. М., члена-кореспондента НАН України Бородіної О. М. та члена-кореспондента НААН України Прокопи І. В., звертається увага
на необхідність модернізації вітчизняного аграрного
сектору як суспільно-виробничої системи, взаємопов’язаного аграрного і сільського розвитку, на визначальну роль у цьому сільських громад, інституціональних чинників формування соціоекономічної моделі
вітчизняного агарного сектору [8, с. 4].
Сучасна наукова парадигма розглядає агротуризм
як вид туризму, орієнтований на використання сільськогосподарських, 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 визначається як вид туризму і відпочинкового, і пізнавального 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 місцевості, а агротуристична діяльність – це діяльність особистого селянського господарства, спрямована на задоволення потреб туристів та надання їм агротуристичних 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. Сучасний 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 реформи не розв’язали соціальних проблем села, а швидше
навпаки, загострили більшість із них. За попередніми
даними Держстату України погіршується і стан виробництва продукції аграрного сектору. Так, у 2012 р.
індекс обсягу сільськогосподарського виробництва
порівняно з 2011 р. становив 95,5%, зокрема у сільськогосподарських підприємствах – 93,5%, у господарствах населення – 97,6% [11] (див. рис.1).
З року в рік зменшуються споживчі витрати селян, 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 Кіровоградському, Рівненському та Луганському регіонах.
Міграційні процеси є реакцією населення на соціально-економічні труднощі останніх років, що приводить
до значного відтоку населення не тільки з села до
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міста, а й за межі України. Так, за підрахунками західних 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 заробітки за кордон [12].
Низька питома вага частки оплати праці в структурі 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 доходів домогосподарств (див. табл. 1). У ринковій економіці кожне домогосподарство володіє певними економічними ресурсами і використовує їх ефективно з
метою одержання доходу як засобу свого існування.
Головним джерелом доходів сільських домогосподарств є доходи від ресурсів, які вони постачають національному 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 сільськогосподарської продукції в порівняні з 2002 р.
зменшились на 2,3 в. п., негативні тенденції простежуються і у динаміці доходів від підприємницької діяльності та самозайнятості населення [13]. Світовий досвід
вказує, що практично жодна країна не зверталася до
аграрного туризму як виду підприємництва чи самозайнятості на селі від доброго життя. При цьому, визначальним чинником була втрата конкурентоспроможності основних агропродуктів на міжнародному
ринку і необхідність реструктуризації сільського господарства. Не випадково аграрний туризм у 80 –
90-і рр. одержав розвиток саме в Західній Європі, коли
було прийнято заходи для регулювання аграрного сектора ЄС, спрямовані на підвищення його конкурентоспроможності в порівнянні з провідними світовими
експортерами агропродукції.
В той же час, необхідно було знайти соціальні
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Рис. 1. Динаміка обсягу сільськогосподарського виробництва у 2005 – 2012 рр.
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Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

111

С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва
Таблиця 1
Структура сукупних ресурсів домогосподарств у 1999 – 2011 рр.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Сукупні ресурси в середньому за місяць у
розрахунку на одне домогосподарство, грн
Структура
сукупних
ресурсів
домогосподарств
Грошові доходи
- оплата праці
- доходи від підприємницької діяльності
та самозяйнятості
- доходи від продажу сільськогосподарської
продукції
- пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані
готівкою
- грошова допомога від родичів, інших осіб та
інші грошові доходи
Вартість спожитої продукції, отриманої з
особистого підсобного господарства та від
самозаготівель
Пільги та субсидії безготівкові на оплату
житлово-комунальних послуг, електроенергії,
палива
Пільги безготівкові на оплату товарів та послуг
з охорони здоров’я, туристичних послуг,
путівок на бази відпочинку тощо, на оплату
послуг транспорту, зв’язку
Інші надходження
Довідково: загальні доходи, грн

608,1 708,6911,81321,41611,72012,1 2892,83015,33469,13841,7
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амортизатори, що дозволили б зайняти роботою
сільських жителів, зберегти колишню щільність населення на селі, уникнути міграції і негативних соціальних явищ. У цих умовах сільський туризм став розглядатися як альтернативна діяльність (форма малого
сімейного бізнесу) і одержав політичну – а, отже юридичну 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 конкурентоспроможний сектор туристичної індустрії, на нинішньому етапі деякі держави стали розглядати і підтримувати його вже в цій якості [3, с. 156]. Крім того,
розвиток сільського туризму в Україні підтримується
спеціальними європейськими програмами TACIS,
Міжнародного фонду „Відродження”, фонду „Євразія”, Європейської федерації сільського зеленого туризму „Єврожітс” та іншими. Так, наприклад, регіональним фондом підтримки підприємництва по ІваноФранківській області та регіональним туристичноінформаційним 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 (агротуризм)”. Проект спрямований на підтримку українського бізнес-средовища у сфері розповсюдження
поза-аграрного підприємництва у сільських районах,
а також застосування на українському ґрунті європейських моделей рішень, що стосуються поширення
мережі агротуристичного підприємництва.
Таким чином, широке розповсюдження і розвиток аграрного туризму в Україні є доцільним за умов
необхідності вирішення соціально-економічних проблем 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 сільського туризму. Завдання щодо забезпечення розвитку земельних відносин виконуються також шляхом
удосконалення державного земельного кадастру, розвитку рекреаційного та оздоровчого землекористування [14]. За даними досліджень, основними районами
агрорекреаційної діяльності в Україні є Крим та Карпати. Особливо інтенсивно агротуризм розвивається
в Карпатському регіоні – Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській областях. Збільшується кількість
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підприємців – власників „гостинних” садиб у Чернівецькій та Волинській областях. Такі садиби з’являються в центральній частині України: Київській, Черкаській та Вінницькій областях. Про перші кроки у
цьому напрямку можна говорити у Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській
та інших областях. Загалом, господарі більш 600 садиб із 18 областей України запрошують на відпочинок до своїх садиб туристів. У Волинській області
суб’єкти малого бізнесу сільської місцевості залучаються до розвитку агротуризму шляхом створення
підприємств національної кухні, виробництва та збуту
народних художніх промислів, продажу туристичного 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 формування місцевого потенціалу такого зростання. Залучаючи в сферу цієї діяльності природні ресурси, культурні комплекси, селища, особисті домогосподарства,
технічні системи та інші складові рекреаційного потенціалу, людина знаходить або формує, а суспільство
розвиває особливі територіальні рекреаційні системи.
Розвиток аграрного туризму в Україні приваблює нові приватні інвестиції та сучасні технології. Ці
паростки нового „зеленого” господарювання, звичайно, не замінять індустріальний розвиток туризму, але
саме вони формують пріоритетні напрями екологізації
рекреаційної діяльності. Формування напрямків та
форм „зеленої” агрорекреаційної діяльності має підстави стати сучасним трендом в сфері регіонального туризму в умовах економічного зростання. Про це
свідчить реальний досвід розвитку мережі агротуризму 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 сучасної моделі агрорекреаційно-туристичного господарства можна віднести: невідповідність сучасним вимогам щодо нормативно-правового забезпечення політики розвитку агротуризму системному об’єкту управління, яким є регіон; неефективну рентну політику рекреаційного природокористування в регіонах; відсутність пріоритетів в розвитку агротуристичних
центрів, агрогастрономічних ферм, агроготелів та
туристичних хуторів в регіонах; недосконалений маркетинг територій в сфері агротуризму; відсутність
цільових регіональних програм кластеризації сільського зеленого та аграрного туризму; відсутність наукового супроводу регіональних програм розвитку
аграрного сектору туризму. Ці проблеми потребують
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

їх вирішення на державному та регіональному рівнях.
Як визначено Програмою економічних реформ,
метою переходу України до сталого розвитку є забезпечення високої якості життя нинішнього і майбутніх
поколінь шляхом збалансованого соціально-економічного і екологічного розвитку, відтворення навколишнього природного середовища, раціонального використання природно-ресурсного потенціалу країни.
Саме розвиток агротуризму відповідає культурним і
світоглядним цінностям українського народу, в історії
та традиціях якого завжди були гостинність, бережливе ставлення до землі, води, рослинного і тваринного
світу, природи загалом.
Висновки. На сьогодні в Україні не існує загальної агротуристичної територіальної мережі та агрорекреаційних інтегрованих систем в регіонах. Однак їх
появи слід очікувати в найближчому майбутньому. З
розвитком туризму в Україні, зростанням її туристичної привабливості для закордонного споживача слід
очікувати, що незабаром Україна стане цікавим ринком аграрного туризму для європейських туристичних операторів та туристів. План розвитку мережі
агротуризму в Україні, на нашу думку, повинен передбачати розробку концепції, метою якої має стати
створення необхідних умов для розвитку малого
підприємництва в сфері агрорекреаційної діяльності.
У цілому концепція розвитку мережі агротуризму повинна окреслювати такі питання, як підвищення доходу людей, зайнятих в сфері агротуристичного бізнесу
та послуг гостинності агроосель домогосподарств;
гарантії безпеки туристам; захист, збереження і відновлення наявних соціокультурних і природних систем; повний і гармонійний розвиток сільського домогосподарства. Сучасна модель аграрної реформи повинна враховувати важливу роль у мобілізації, недозадіяного досі економічного потенціалу аграрного туризму, що, у свою чергу, оптимальним чином буде
поєднувати показники макроекономічного зростання
з підвищенням доходів безпосередніх сільських домогосподарств, тобто сприятиме „соціалізації” економічного зростання. Реформування потребує система
державної підтримки підприємців агротуризму, що має
базуватися як на субсидованому (гарантованому) кредитуванні і на наданні прямої фінансової підтримки, і
на сприянні розвитку аграрного туристичного бізнесу
в трудонадлишкових регіонах, передбачати створення
Державної системи сільськогосподарського дорадництва з використанням науково-технічного потенціалу
закладів та установ Мінагрополітики України та Національної академії аграрних наук України.
Таким чином, вищезазначене зумовлює необхідність розробки державних заходів щодо розбудови територіальної мережі аграрного туризму, науково-прикладних засад формування регіонального продукту агротуризму як напряму туристичної території і
як чинника економічного зростання регіону, сучасної
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моделі „озеленення” аграрного туризму як екологічного імператива розвитку рекреаційного природокористування.
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Нездоймінов С. Г., Андрєєва Н. М. Соціально-економічні передумови формування територіальної мережі агротуризму
У статті розглянуто наукові та прикладні підходи
щодо формування територіальної мережі аграрного
туризму. Акцентується увага на тому, що агрорекреаційна діяльність домогосподарств може стати однією
з найважливіших умов підвищення добробуту українських селян. Проведено аналіз регіональних передумов та ресурсів розвитку агрорекреаційного підприємництва, регіонального досвіду формування мереж
агротуризму.
Ключові слова: аграрний туризм, сільське домогосподарство, регіон, мережа агротуризму.
Нездойминов С. Г., Андреева Н. Н. Социально-экономические предпосылки формирования
территориальной сети агротуризма
В статье рассмотрены научные и прикладные подходы к формированию территориальной сети агротуризма. Акцентируется внимание на том, что агрорекреационная деятельность домохозяйств может стать
одним из самых важных условий повышения достатка украинских селян. Проведен анализ региональных
предпосылок и ресурсов развития агрорекреационного
предпринимательства, регионального опыта формирования сетей агротуризма.
Ключевые слова: аграрный туризм, сельское домохозяйство, регион, сеть агротуризма.
Nezdoyminov S. G., Andryeyeva N. M. Socioeconomic 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 agrorecreation 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.
Key words: agricultural tourism, country household,
region, system of agricultural tourism.
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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 завдання неможливе без значних змін у структурі основних 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 модернізацією [1]. У завданнях Державної програми розвитку внутрішнього виробництва Кабінету міністрів
України закріплено, що модернізація промисловості
входить до числа першочергових напрямів діяльності
Уряду [2].
Метою статті є обґрунтування методики розрахунку показників модернізації промисловості Західного регіону України та аналіз тенденцій модернізації
основних засобів в регіоні.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Дослідженню питань структурної модернізації та високотехнологічного розвитку промисловості присвячено низку наукових праць вітчизняних вчених,
зокрема О. Амоші, Я. Базилюка, О. Власюка, В. Гейця, Я. Жаліла, Л. Дейнеко, Д. Крисанова, Л. Федулова та багатьох інших. Значний внесок у дослідження здійснили також зарубіжні вчені: Ж. Азулай, А. Геза, 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, єдиного визначення цього терміну та критеріїв його оцінки на сьогодні не існує. Саме тому відсутні фактичні
статистичні дані, які б дозволили провести оцінку та
аналіз досягнень української економіки на шляху її модернізації. Таким чином, виникла нагальна потреба у
визначенні методики та критеріїв для статистичної
оцінки модернізації на основі наявних статистичних
даних Держаної служби статистики України. Модернізація – 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 модернізація і у статті 146.11 він трактується як ремонт та поЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ліпшення об’єктів основних засобів, що приводить до
зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних 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 базовий критерій приймемо введення в дію основних
фондів як показник збільшення вартості основних
фондів (табл. 1).
За другий критерій оцінки, що визначає зростання вигод від введення в дію основних засобів, як правило, на рівні галузей приймаються зміни обсягів виробленої 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 збільшення 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 інтенсивності 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 підтверджує розрахунок коефіцієнта фондовіддачі як відношення обсягів реалізованої продукції до залишкової
вартості основних фондів, що вказує на низький рівень
коефіцієнта фондовіддачі у регіоні (табл. 6).
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Таблиця 1
Введення в дію основних фондів у Західному регіоні України, млн грн
Області Західного
регіону України
Україна
ЗРУ
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька

Роки
2005
70497
8564
1306
861
1350
2974
921
618
534

2006
82333
11703
1373
1243
1761
3842
1704
858
922

2007
127453
17183
2178
1931
2587
5333
2020
1568
1566

2008
149635
22516
2578
3286
3492
6956
2220
2290
1694

2009
111345
16097
1803
1452
2270
4171
1332
1030
4039

2010
122572
20132
1683
2069
3699
7308
2332
1776
1265

Джерело [5]

Таблиця 2
Валовий регіональний продукт у Західному регіоні України, млн грн
Області Західного
регіону України
Україна
ЗРУ
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька

2005
441452
56701
6553
6700
9622
17192
7263
5137
4234

2006
544153
69176
7687
8185
11316
21486
8924
6452
5126

Роки
2007
720731
88611
10072
10508
13916
27987
11180
8276
6672

2008
948056
112934
12784
13208
17883
35534
14074
10618
8833

2009
913345
111089
12225
12542
17241
35955
13469
11173
8484

2010
1082569
130329
14429
15299
20446
41655
15882
12726
9892

Джерело [7]
Таблиця 3
Обсяги змін валового регіонального продукту, млн грн
Області Західного
регіону України
Україна
ЗРУ
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька

Роки
2005
96339
12283
1559
1403
2311
3200
1664
1189
957

2006
102701
12475
1134
1485
1694
4294
1661
1315
892

2007
176578
19435
2385
2323
2600
6501
2256
1824
1546

2008
227325
24323
2712
2700
3967
7547
2894
2342
2161

2009
-34711
-1845
-559
-666
-642
421
-605
555
-349

2010
169224
19240
2204
2757
3205
5700
2413
1553
1408

Розраховано на основі даних табл. 2.
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Таблиця 4
Залишкова вартість основних фондів в Західному регіоні України, млн грн
Області Західного
регіону України
Україна
ЗРУ
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька

Роки
2005
661565
95484
9460
9874
13966
32335
13987
8402
7460

2006
774503
108938
10492
12603
14873
36955
15894
9321
8800

2007
993346
136086
13715
15367
18805
45098
21076
11187
10838

2008
1251178
167697
16791
23033
22598
54573
23452
14032
13218

2009
1597416
190536
19089
24519
25592
61289
25498
15345
19204

2010
1731296
244275
19620
22833
30562
64627
64627
18026
23980

Джерело [5]
Таблиця 5
Вигода від введення в дію нових основних засобів, відсотків
Області Західного
регіону України
Україна
ЗРУ
Волинська
Закарпатська
ІваноФранківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька

Роки
2005
14,6
12,9
16,5
14,2

2006
13,3
11,5
10,8
11,8

2007
17,8
14,3
17,4
15,1

2008
18,2
14,5
16,2
11,7

2009
-2,2
-1,0
-2,9
-2,7

2010
9,8
7,9
11,2
12,1

16,5
9,9
11,9
14,2
12,8

11,4
11,6
10,5
14,1
10,1

13,8
14,4
10,7
16,3
14,3

17,6
13,8
12,3
16,7
16,3

-2,5
0,7
-2,4
3,6
-1,8

10,5
8,8
3,7
8,6
5,9

Розраховано на основі даних табл. 3 та табл. 4
Таблиця 6
Коефіцієнт фондовіддачі у Західному регіоні України
Області Західного
регіону України
Україна
ЗРУ
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька

Роки
2005
0,67
0,59
0,69
0,68
0,69
0,53
0,52
0,61
0,57

2006
0,70
0,64
0,73
0,65
0,76
0,58
0,56
0,69
0,58

2007
0,73
0,65
0,73
0,68
0,74
0,62
0,53
0,74
0,62

Розраховано на основі даних табл. 2 і табл. 4
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2008
0,76
0,67
0,76
0,57
0,79
0,65
0,60
0,76
0,67

2009
0,57
0,58
0,64
0,51
0,67
0,59
0,53
0,73
0,44

2010
0,63
0,53
0,74
0,67
0,67
0,64
0,25
0,71
0,41

О. І. Лиса
Проте ефективність модернізації основних фондів,
яку можна розрахувати як відношення змін валового
регіонального продукту (табл. 3) до вартості введених в дію основних засобів (табл. 1), показує, що у
Західному регіоні України коефіцієнт використання
введених в дію нових основних засобів значно нижчий, 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 основних засобів протягом останніх 10 років перевищує 10%
від залишкової вартості, що свідчить про факт їх модернізації, проте показники регіону значно відстають
від середньоукраїнських показників, що вказує на

Таблиця 7
Коефіцієнт фондовіддачі нових основних засобів у Західному регіоні України
Області Західного
регіону України
Україна
ЗРУ
Волинська
Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Рівненська
Тернопільська
Чернівецька

Роки
2005
1,37
1,43
1,19
1,63
1,71
1,08
1,81
1,92
1,79

2006
1,25
1,07
0,83
1,19
0,96
1,12
0,97
1,53
0,97

2007
1,39
1,13
1,10
1,20
1,01
1,22
1,12
1,16
0,99

2008
1,52
1,08
1,05
0,82
1,14
1,08
1,30
1,02
1,28

2009
-0,31
-0,11
-0,31
-0,46
-0,28
0,10
-0,45
0,54
-0,09

2010
1,38
0,96
1,31
1,33
0,87
0,78
1,03
0,87
1,11

Розраховано на основі даних табл. 1 та табл. 3

Рис. 1. Зведена оцінка статистичних показників модернізації основних засобів у Західному регіоні України
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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 модернізацією 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 модернізації, оновлення основних засобів і впровадження її в систему управлінського обліку на рівні регіональної влади.
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Лиса О. І. Оцінка та порівняння рівня модернізації основних засобів у Західному регіоні України
У статті висвітлено методичні аспекти визначення поняття модернізації основних засобів та аналізу

кількісних показників оцінки динаміки модернізації
основних засобів в Україні, специфіка їх застосування 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 основних засобів до залишкової вартості основних засобів.
Ключові слова: модернізація, основні засоби,
методика оцінки, статистична оцінка.
Лыса О. И. Оценка и сравнение уровня модернизации основных средств в Западном регионе Украины
В статье освещены методические аспекты определения понятия модернизации основных средств и
анализа количественных показателей оценки динамики модернизации основных средств в Украине, специфика их применения в Западном регионе. Проведена оценка динамики уровня модернизации основных
средств в ЗРУ. Предложена новая методика оценки
уровня модернизации основных средств, как отношение выгоды от обновления основных средств к остаточной стоимости основных средств.
Ключевые слова: модернизация, основные средства, 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.
Key words: modernization, capital assets, methods
of assessment, statistical evaluation.
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УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ТА ЗОНУ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З ЄС:
ПЕРСПЕКТИВИ ТА НЕБЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. У 90-ті роки викристалізувалася зовнішньополітична орієнтація України
в напрямку інтеграції до європейської спільноти.
Європейський вибір відкриває нові перспективи для
співробітництва України з розвиненими країнами континенту, економічного розвитку, соціального й інтелектуального прогресу, зміцнення позицій держави
в міжнародній системі координат. Для України європейська 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 сучасному етапі – це магістральний напрямок розвитку 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 поступово перетворився на один із найпотужніших політичних і фінансово-економічних центрів сучасного
світу, ключовий компонент новоствореної архітектури
європейської безпеки, ядро системи європейських
стандартів.
Аналіз останніх досліджень. Питанням дослідження 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. Солодкий [1 – 12]. Кожний з цих учених зробив вагомий внесок у визначені шляхів оптимального рівня
інтеграції України та мінімізації небезпек.
Метою статті є аналіз небезпек та вигід від створення 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 доцільно проаналізувати показники зовніньої торгівлі зі
світовими регіонами (табл. 1).
Високий показник питомої ваги імпорту та експорту з Азією пояснюється знаходженням у цьому
регіоні такої держави, як Китай, імпорт та експорт з
якою досяг 2887487 та 377519 тис. доларів США відповідно. Це пояснюється тим, що Китай є світовою

державою з високим рівнем зовнішньої торгівлі, також є виробником дешевої продукції, що користується 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% відповідно. 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 показники 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 зовнішньоторговельного балансу за 2011 – 2012 рр. значно погіршився
(табл. 2). Слід зазначити, що показники експорту та
імпорту, починаючи з 2009 року мають позитивну тенденцію 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 відпрацьовав дієвого механізму торговельного захисту
та державного регулювання зовнішньоекономічною
діяльністю.
Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 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 походження становили 13,4% (збільшення на 66,6%), мінеральні
продукти – 11,1% (зменшення на 25,4%), механічні та
електричні машини – 10,2% (збільшення на 4%), засоби 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 загального 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)
з початку 2013
року
питома І квартал
2012 р.
вартість
вага
27085
0,11
6485

Експорт (тис. дол. США)
з початку 2013
року
питома І квартал
2012 р.
вартість
вага
23496
0,11
7970,5

5238286
1567932
280500
8613657
9241835

20,96
6,25
1,1
34,49
37

3208631
1163902
177961,1
5835727
8644827

5451219
1382826
1485593
6228167
7414340

24,77
6,18
6,75
28,3
33,73

Невизначенi
10033
регiони
Всього
24979332

0,04

169

1500

0,01

Регіон
Австралія
Океанія
Азія
Америка
Африка
Європа
СНД

19037702 21987138

Сальдо
за І
квартал
2013 р.
-3589

4404062,6 212933
477776,3 -185106
1270530,4 1205093
3804889,7
6177144,6
1827495
26490,1
-8533
16168864 2992195

Таблиця 2
Зовнішньоторговельний баланс України за 2008 – 2012 р.
(складено за [14])

Експорт

Рік
2008
2009
2010
2011
2012

78744
49301
63164,6
82107,4
82337,4

Імпорт
млн. дол США
92002
50610
66189,9
88854,9
91364,4

Сальдо
-13258
-1309
-3025,3
-6747,5
-9027

З овн іш нь отор го ве льн ий ба ла нс з а 20 0 8 -20 1 2 р., млн до л СШ А
20 00 00
18 00 00
16 00 00
14 00 00
12 00 00

е кс по рт

10 00 00

ім по рт
з ов н. т орг о бор от

8 00 00
6 00 00
4 00 00
2 00 00
0
2 00 8

2 00 9

2 01 0

20 11

20 12

Рис. 1. Зовнішньоторговельний баланс за 2008 – 2012 роки (складено за [14])
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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 поставки механічних та електричних машин припадало
– 15,5% (збільшення на 3%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 10,1%
(збільшення на 7,1%), засобів наземного транспорту,
літальних апаратів, плавучих засобів – 9,5% (збільшення 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%), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 5,3% (зменшення на 0,7%), готових харчових продуктів – 3,5%
(зменшення на 2%), текстильних матеріалів та текстильних 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 імпортних 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 повинна 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 насамперед 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 Євросоюзу та формування нової політики ЄС є життєво
необхідними для України. Європейська інтеграція стане визначальним чинником і міжнародної діяльності
України, і її внутрішньої політики на тривалу перспективу, забезпечить зміцнення безпеки та позитивне ставлення 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 соціально орієнтованої ринкової економіки.
Теоретично зона вільної торгівлі передбачає скасування мит і кількісних обмежень на всі товари у
взаємній торгівлі, а також лібералізацію торгівлі послугами. Однак на практиці, зазвичай, сторони, що
створюють зону вільної торгівлі, хоча б принаймні на
початковому етапі, але все ж запроваджують певні обмеження. Не є винятком і Євросоюз. Участь Європейського союзу у формуванні зон вільної торгівлі дає
можливість визначити головні особливості його політики в цій сфері.
Євросоюз, розширюючи доступ до внутрішнього ринку переважно промислових товарів виробників
інших країн, зберігає суттєві обмеження для продукції
сільського господарства.
Євросоюз загалом широко використовує принцип асиметрії у взаємному відкритті ринків. Особливо 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 захисту, поступове відкриття внутрішнього ринку для
промислової продукції ЄС може відбуватися протягом 5-ти років, по окремих позиціях – і 10-ти.
Євросоюз починає проводити активнішу торговельну політику міжрегіонального співробітництва у
формах вільної торгівлі. При цьому він визначає три
головні вимоги до рівня регіональної інтеграції, необхідні 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, митну адміністрацію, спільну торговельну політику;
– зменшення нетарифних бар’єрів у внутрішньорегіональній торгівлі, зокрема, у сфері технічних
вимог і стандартів, санітарних і фітосанітарних аспектів, а також сприятливі регіональні регуляторні режими у галузях послуг та інвестицій.
Глибина зони вільної торгівлі прямо залежить від
рівня політичної взаємодії та інтеграції ЄС і країн-партнерів. 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 відносинах 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, конкуренція, державні закупівлі) визначається глибиною політичної інтеграції. Оскільки відкриття ринків України в
цих сферах може бути витратним, то слід було б очікувати, 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 лібералізація торгівлі і на Єдиному внутрішньому ринку ЄС,
і розширення доступу до ринків третіх країн розглядається як важливе джерело підвищення продуктивності праці, економічного зростання, створення робочих 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 зростання) 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 ризикує 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 охоплювати лібералізацію ринку послуг, нові можливості
взаємних інвестицій, захист прав інтелектуальної власності, державні закупівлі, правила конкуренції. Головна увага має надаватися нетарифним бар’єрам, причому для країн-сусідів пропонується механізм регуляторної конкуренції, побудований на правилах Європейського союзу. Слід зазначити, що в цьому документі
Україна згадується, насамперед, з точки зору забезпечення захисту прав інтелектуальної власності. Таким
чином, за умов початку переговорів з Євросоюзом
Україні, поряд з головними закономірностями розвитку зон вільної торгівлі у світовій економіці загалом, треба
враховувати особливості комунітарної зовнішньоекономічної політики Європейського Союзу [17, c. 40].
Внаслідок створення і Зони вільної торгівлі, і поглибленої Зони вільної торгівлі, особливо у короткостроковій перспективі, відбудеться консервація сировинного характеру експорту з України до Європейського союзу. Ця тенденція ще більше посилиться, беручи до уваги той факт, що Євросоюз наполягає на

скасуванні всіх експортних мит на українську сировинну продукцію (насіння соняшнику, металобрухт,
шкіра тощо). Разом з тим саме сировинний характер
експорту зумовлює привабливість України як партнера за третім критерієм.
Зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом не вимагає від України скасування угод щодо преференційної торгівлі з іншими партнерами. Україна
матиме право і надалі зберігати режим вільної торгівлі
з Росією та іншими країнами СНД без будь-яких обмежень. Але Європейський союз прагне не менш сприятливого доступу до потенційно ємного ринку України,
ніж інші країни, зокрема Росія. Євросоюз починає конкурувати з іншими країнами за доступ до українського
ринку шляхом створення Зон вільної торгівлі. У зв’язку 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 міжнародного інтеграційного розвитку є стратегія переходу до режиму вільної торгівлі з Євросоюзом (понад 500 млн населення) та максимальне збереження
(за певних умов поглиблення) цього режиму з Митним союзом (понад 170 млн населення) за формулами „27+1” та „3+1”. Доступ до двох потужних європейського та євразійського ринків може стати унікальною інтеграційною моделлю для Європи: жодна інша
європейська економіка таких можливостей не має.
Входження України до Митного союзу гарантує
отримання значного економічного ефекту в короткотерміновій перспективі за рахунок більш низьких цін
на енергоносії. Формування Зони вільної торгівлі із
Євросоюзом створює передумови та можливість виникнення значно більших економічних ефектів від
модернізації української економіки у середньо- та довгостроковій перспективах. Реалізація економічних
ефектів від Зони вільної торгівлі із Європейським союзом 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 початок 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 Євросоюзом може стати інструментом перетворень у країні.
У 2004 році група незалежних експертів запропонувала 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 передбачає 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 вийти 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 української економіки та допомогти у забезпеченні сталого
розвитку. Виконання угоди дасть змогу прибрати нетарифні бар’єри для українських товарів на ринках
Європейського союзу, створити інституції та встановити прозорі правила гри для бізнесу, зменшити залежність економіки/бізнесу від змін політичного клімату. Більш того, створення Зони вільної торгівлі з Євросоюзом зробить країну передбачуванішою, що зменшить її ризики та відкриє можливості для інвестицій.
Реалізація положень про вільну торгівлю потребуватиме витрат як з державного бюджету, так і з українського бізнесу.
По-перше, це витрати на гармонізацію вітчизняного 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 витримати тиск конкуренції з боку Європейського союзу.
Тому можливе зникнення компаній та скорочення робочих місць, зокрема у довгостроковій перспективі в
так званих старих секторах (промисловість, сільське
господарство). Натомість виникатимуть можливості в
„нових секторах” (високих технологій). Тому важливо буде приділити увагу перепідготовці фахівців, щоб
скористатися з нових можливостей та мінімізувати
негативні наслідки [20].
Кінцевий формат і зміст Зони вільної торгівлі залежатиме від переговорного процесу як позитивні та
негативні наслідки для окремих секторів. Євросоюз
намагатиметься захистити власні ринки за допомогою
правил походження товарів, які не підлягають переговорам і розробляються Євросоюзом за досить непрозорими механізмами. Тому завданням поглибленої зони вільної торгівлі є зменшення обмежувального впливу правил походження товарів через приєднання 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 Середземномор’я) у виробництві товарів, які потім будуть
безмитно експортовані до Євросоюзу.
Нові правила безпосередньо необхідно адаптувати
до митної справи України. Слід зазначити, що пристосування до нових стандартів і правил гри потребуватиме від українських виробників збільшення витрат у
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

короткостроковій перспективі. Однак у довгостроковій
перспективі це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної продукції та, як наслідок,
збільшенню її експорту на світові ринки. Крім того,
підвищення якості продукції зміцнить позиції вітчизняних виробників на внутрішньому ринку. У свою
чергу, українські споживачі матимуть доступ до якісніших 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 поступки. Створення Зони вільної торгівлі передбачає
узгодження політики щодо конкуренції з принципами, 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 двосторонніх стосунках кожна зі сторін виходить із принципу 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, дослідників та ін.
Узгодження системи підтримки аграрного сектору – багатовекторна проблема, викликана не тільки
різницею рівнів захисту виробників, а й суттю застосовуваних механізмів підтримки та відмінностями побудованих інституціональних систем. Глибина реформ,
які мають бути проведені в системі підтримки агровиробників в Україні, залежить від кінцевої мети євроінтеграції.
Окрім кількісної складової, системи підтримки
Євросоюзу та України відрізняються за якісним
змістом застосовуваних заходів та механізмів регулювання. За методикою СОТ всі заходи державного
регулювання за наслідками впливу на умови міжнародної торгівлі поділяються на три блоки: „жовтий”,
„зелений” та „блакитний”. Заходи „жовтого блоку” негативно впливають на умови торговельного обміну
між країнами, тоді як заходи „блакитного блоку” справляють мінімальний вплив, а „зеленого” – не впливають, чим і зумовлена заборона (обмеження) застосування заходів „жовтого блоку” та необмежене використання 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 становлять заходи „блакитного блоку” (понад 2/3) [20]. Протягом останніх років у з’язку з проведенням Дохійського раунду переговорів СОТ виникло багато дискусій щодо обґрунтованості та законності віднесення
використовуваних Єврокомісією заходів до „блакит-

129

Н. В. Осадча
ного блоку”. У 2007 р. для підтримки доходів фермерів 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 соціальної допомоги, адже відсутня прив’язка до певних
видів виробництва чи обсягів, але, з іншого боку, це
частково впливає на собівартість виробленої фермерами продукції, що відіграє конкурентоформуючу
функцію у наповненні внутрішнього ринку, тобто формує пропозицію, що, як показує вищеописаний досвід,
прямо визначає характер та умови побудови системи
тарифного захисту Євросоюзу у зовнішньоекономічних відносинах з третіми країнами.
Урегулювання відносин між Україною та Європейським 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 переговорного 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 економіку у вигляді підтримки, надається на засадах горизонтального 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 наслідки, щоб вжити заходів, що допоможуть зменшити
втрати та збільшити вірогідність змін на краще.
Таке широке охоплення напрямків економічного співробітництва згодом неодмінно приведе сторони 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 Європейського союзу.
Уже відомі попередні оцінки економічних результатів створення ЗВТ між Україною та ЄС. Одним із перших було дослідження П. Брентона. Він показав, що за
умов Зони вільної торгівлі можливе зростання імпорту
промислової продукції з Євросоюзу до України приблизно на 10%, експорту з України до Євросоюзу – на
15%; імпорт сільськогосподарської продукції з Євросоюзу до України може збільшитися на 60%, експорт з
України до Європейського союзу – на 50% [14]. Програма ТАСІС прикордонного співробітництва спрямована на: сприяння прикордонним регіонам у подоланні

перешкод до розвитку; заохочення до поєднання мереж з обох сторін кордону (наприклад, обладнання на
кордонних переходах); прискорення процесу трансформації в країнах-партнерах шляхом їх співпраці з прикордонними регіонами Євросоюзу, Центральної та
Східної Європи; зменшення транскордонного екологічного 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 складових територіях до утворення Зони вільної торгівлі.
При цьому важливо підкреслити, що ці правила стосуються тільки угод про Зону вільної торгівлі, у яких
хоча б одна країна є учасником ГАТТ. Такі країни повинні повідомити інших учасників ГАТТ про створення 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 імплементації 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 торгівлю 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, Білоруссю 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 торгівлю України з іншими країнами. Україна може мати
одночасно зону вільної торгівлі з Російською Федерацією 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 „класичного” 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 суспільству. Тобто, поглиблюючи співпрацю політики
добросусідства країни ЄС визнають Україну як європейську 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 України шляхом формування зони вільної торгівлі з ЄС
та асоціотивним членством в митному союзі.
Ключеві слова: зона вільної торгівлі, угода, небезпеки, вигоди, інтеграція.
Осадчая Н. В. Соглашение об ассоциации и
зону свободной торговли с ЕС: перспективы и
угрозы
В статье проанализировано возможности дальнейшей интеграции Украины в Эвросоюз. Исследованы выгоды и угорозы от формирования зоны свободной торговли, рассмотрены тенденции внешнеэкономической торговли Украины. Определен рациональный путь интеграции Украины путем формирования
зоны свободной торговли с ЕС та ассоциотивным
членством в таможенном союзе.
Ключевые слова: зона свободной торговли, соглашение, 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 пристальное внимание экономистов, политиков и предпринимателей 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, регулирующее предпринимательскую деятельность, существенно 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., устанавливающий порядок выпуска облигаций, конвертируемых в
акции, и дающий возможность преобразовывать компанию из одного типа в другой, сохраняя ее правовую основу;
• закон от 6 марта 1973 г., предусматривающий
применение первой Директивы ЕС;
• закон от 17 июля 1975 г. и последующие подзаконные акты, предусматривающие применение четвертой Директивы ЕС, касающейся составления годовых отчетов фирм;
• закон от 5 декабря 1984 г., предусматривающий применение второй Директивы ЕС о гармонизации закона о компаниях в отношении образования компаний и представления данных об их капитале. Этот
закон вступает в силу 12 января 1985 г. и уже существующие 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 существенные изменения в правила контроля и аудита в отношении компаний всех типов;
• закон от 15 июля 1985 г. существенно изменил 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 документации в случае юридической ликвидации; определение акционерной компании и порядка подписки
на акции, публикации изменения уставной деятельности; установления размера первоначального уставного 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 собрания, голосования акционеров; регулирования деятельности кооперативов и компаний с ограниченной
ответственностью; условий принятия вкладов; определения перечня документов, представляемых иностранными компаниями в случае учреждения представительства (ст. 82).
Закон о компаниях от 5 декабря 1984 г.
I. Закон о компаниях от 5 декабря 1984 г., принятый на основе второй Директивы ЕС, направлен на
гармонизацию порядка образования и управления компаниями в Бельгии с другими странами-членами ЕС.
Как и в других странах-членах ЕС, закон предусматривает образование компаний в основном двух типов:
публичных и частных. От типа компании зависит порядок ее образования и управления.
Малые и средние предприятия – это 99% общего
числа предприятий, зарегистрированных в Бельгии.
Процессы, происходящие и экономике страны, объективно приводят к образованию малых и средних предприятий и к росту их значения в хозяйственной деятельности. Дело в том, что крупные предприятия, переживающие реконструкцию, как правило, меняют категорию в сторону понижения и пополняют ряды малых и средних предприятий, тем самым способствуя
росту числа последних и увеличению занятости на этих
предприятиях.
Происходящие на крупных предприятиях процессы образования филиалов и выделения многих
видов деятельности, так называемая экстернализация, также способствуют появлению новых МСП,
но снижают общее число занятых. Транспортировка, ремонт, бухгалтерия, дизайн – все в большей степени становятся субподрядными видами деятельности. Однако выделение и передача некоторых видов деятельности другим предпринимателям не делают 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 развитием крупных предприятий.
Таким образом, увеличение числа МСП является следствием структурных изменений в экономике и
расширения сферы услуг. К малым и средним предприятиям переходят те виды деятельности, где невелика производительность. Они получили довольно широкое распространение в сфере торговли, ремонта
машин, автомобилей, разнообразной бытовой техники, в обрабатывающей промышленности, строительстве, предоставлении услуг предпринимателям, а также в деятельности, связанной с предоставлением интеллектуальных 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 определенных районах Бельгии почти все предприятия могут
считаться мелкими или средними: от кустарей-одиночек, независимых предпринимателей, работающих в
одиночку, до предприятий с числом занятых 249 человек.
В соответствии с принятой в Бельгии классификацией к малым и средним предприятиям относятся:
предприятия в сфере торговли или предоставления
услуг, не имеющие наемной рабочей силы, или имеющие не более 20 наемных работников; предприятия,
занимающиеся выпуском производственной или кустарной продукции, имеющие не более 50 наемных
работников или не имеющие наемной рабочей силы.
В отличие от крупных предприятий руководители малых и средних предприятий часто обладают чувством созидателя, творца, которое вдохновляет их в
работе. Малые и средние предприятия специализируются на определенном виде деятельности, и их управление и организация довольно гибкие, а руководство
осуществляется, как правило, патроном, частным собственником предприятия, очень заинтересованным в
успешном функционировании своего дела.
В настоящее время малые и средние предприятия являются наиболее динамичным сектором бельгийской экономики, и их значение постоянно возрастает. 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 течение 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%
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ВВП в 1989 г. до 46% в 1995 г. в основном за счет
малых и средних предприятий, которые платят налогов больше, чем другие предприятия. К этой налоговой диспропорции добавляются издержки на заработную плату [7, с. 23].
Визитная карточка Валлонии – традиционные
пивоварни и сыроварни. Производители пива и сыра
с вековыми традициями определяют лицо бельгийской кухни в мире. „Попробуйте сначала вот это пиво с
этим твердым сыром. Правда, они отлично друг друга дополняют? А после можно взять кусочек более
мягкого сыра – у него более острый, пикантный вкус”,
– демонстрируя технологию правильного употребления своего продукта, директор по производству сыроварни Chimay явно получает удовольствие от того,
что впервые столкнувшийся с бельгийской пивной традицией иностранец пытается провести какие-то параллели с употреблением других напитков [12]. Через
некоторое время и спустя несколько дегустаций очередного сорта пива из широких бокалов почти круглой формы становится понятно, что бельгийская культура 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 – неотъемлемая часть кулинарной культуры Валлонии.
Пивоварня и сыроварня Chimay – один из крупнейших 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 качество которых признано во всем мире. Компания производит различные сорта сыра с минимальной выдержкой 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 вызревает, плотно закрытые двери и специальные ванночки с дезинфицирующим раствором на полу. Переходя из зала в зал, посетители обязаны встать в специальную ванночку с дезинфицирующим раствором:
на каждом этапе производства сыра необходима своя
микрофлора, и переносить микроорганизмы из одного зала в другой означает вредить процессу. Производство пива и сыра в рамках одной компании – старая монастырская традиция. Именно эти два продукта
традиционно ценились монахами и составляли важную часть рациона послушников монастыря. Сегодня
же монастырский ореол над производством помогает
защитить марку Chimay: не зря лишь пять других бельгийских пивоварен имеют право называть свое пиво
траппистским.
В небольшой пивоварне Lefebvre в валлонском
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городке Квенаст производство пива уважают не меньше, чем в монастыре. Компания, основанная в 1876 году, до сих пор находится в собственности наследников основателя – уже в шестом поколении. Производство пива в Lefebvre составляет около 95 тыс. гектолитров в год, 77% произведенного пива экспортируется. „Если ты хочешь расти, тебе приходится наращивать 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 наоборот, используют эффект симбиоза, считают в Lefebvre.
„Мы используем преимущества от рекламных кампаний крупных игроков. Крупные игроки делают за
границей рекламу бельгийскому пиву, и на фоне этой
рекламы растет интерес и к нашей продукции. Потому что за рубежом наша продукция выступает не только как пиво конкретного производителя, но и как бельгийское 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. Иными словами, что хорошо InBev, то хорошо и нам” [12].
Например, на эмблеме пива Blanche de Bruxelles –
самый узнаваемый символ Бельгии, „писающий мальчик” 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 небольшом регионе сконцентрированы мировые лидеры в таких современных, но совершенно разных технологических отраслях как обслуживание нефтепроводов и лучевая терапия рака, компьютерное оделирование потоков газов и жидкостей и производство
современного стекла. Например, компания AGC Glass
Europe со штаб-квартирой в Брюсселе является европейским лидером в производстве листового стекла.
Она производит высококачественное стекло, используемое в строительстве жилой и коммерческой недвижимости и отделке интерьеров, а также автомобильное стекло. Компания имеет более 100 торговых и
промышленных представительств в Европе и обеспечивает работой более 15 тыс. человек. Уникальные
индустриальные комплексы, расположенные на Бору
под Нижним Новгородом и в подмосковном Клину
позволяют компании называть себя лидером и российского рынка. „Наши инвестиции в России составили более 750 миллионов евро, у нас новейшее, с

иголочки, оборудование. Практически все башни московского Сити остеклены нашим стеклом” [16]. Впрочем, планы AGC Glass Europe еще более масштабны.
В течение пяти лет компания планирует активно расширяться за счет работы на рынке переостекления, а
также выхода на конечных потребителей. Для облегчения прямого выхода на частных клиентов компания
решила предложить рынку новую услугу: собственную службу, занимающуюся приемом, обработкой
заказов и установкой новых окон. Для работы на этом
новом рынке в ноябре 2012 г. был открыт демонстрационный центр и создан специальный интернет-сервис TWIG (The Weather is Good). Теперь частный заказчик имеет возможность связаться с компанией по
вопросу установки окон с инновационными свойствами и заказать их напрямую у производителя стекла –
сфера деятельности, которую крупные компании раньше 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 уличного 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 оказались 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 конференц-центра в катарской Дохе. Очень активна компания и в России. Она устанавливала системы освещения 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 комплексных осветительных концепций целых улиц или
районов. Во-вторых – производство высокотехнологичных светильников, способных работать много лет
даже в самых жестких погодных условиях и потреблять при этом значительно меньшее количество энергии, чем традиционные фонари. Один из секретов –
высокотехнологичные, тщательно разработанные отражатели светильников. Они позволяют сконцентрировать световой поток именно там, где он нужен: например, разделить потоки света на тротуар и на проезжую 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 элемент комфортной город-ской среды. Разработанная в
1998 году технология PREFArails позволяет использовать резину отслуживших покрышек для прокладки рельсовых путей. В рамках технологии PREFArails
рельсы городских трамваев кладутся в асфальтовое
или бетонное покрытие, будучи предварительно помещенными в изолирующую резиновую „рубашку”, сделанную из старых покрышек. В результате решаются
сразу две проблемы: с одной стороны, город избавляется от старых покрышек, которые обычно сбрасывались на свалки; с другой – резко снижается шумовая 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 технология PREFArails имеет еще один серьезный плюс: рельсовые конструкции могут укладываться уже готовыми модулями, в которых рельсы изначально установлены на бетонной плите. Это позволяет серьезно – до
10 – 15 раз – ускорить процедуру укладки рельсов,
что уменьшает проблемы от пробок, вызванных строительными работами. Технология также позволяет прокладывать 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, компания Automatic Systems, основанная более сорока лет
назад, производит шлагбаумы, турникеты, автоматические 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]. Компания – один из трех крупнейших в мире поставщиков 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 составляет более 56 млн евро в год. Уникальное конкурентное
преимущество Automatic Systems – высоконадежные
системы, способные работать под самыми большими
нагрузками. Во дворе штаб-квартиры компании наглядно демонстрируется устойчивость работы шлагбаумов: длинномерный шлагбаум методично открывается и закрывается на тестовой площадке каждые
несколько секунд. Оборот компании только в России
составляет около 500 тысяч евро в год при цене одного шлагбаума от 2 до 2,5 тысяч евро. Турникеты и
шлагбаумы производства компании установлены в
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компаниях „Газпром”, „ЛУКойл”, на авиационном заводе в Иркутске, на „Северстали” в Череповце, в различных бизнес-центрах – и это далеко не полный список. Это оборудование будет работать на олимпийских объектах в Сочи, оно установлено в аэропорту
Домодедово, а турникеты „триподы” стоят на АвтоВАЗе в Тольятти.
Если Automatic Systems работает с системами
контроля доступа людей и автомобилей, то другая валлонская компания, Т. D. Williamson, специализируется на уникальных системах обслуживания трубопроводов. Основанная в 1920 году, Т. D. Williamson является абсолютным мировым лидером в вопросах технического обслуживания трубопроводов. На протяжении нескольких десятков лет компания неоднократно
производила технические революции в своей отрасли. В 1942 году Т. D. Williamson создала первый снаряд для очистки трубопроводов. В 1963 году выполнила первую в мире врезку в подводный трубопровод. В 1979 году впервые смогла осуществить перекрытие подводного трубопровода, а в 2005-м впервые внедрила технологию SmartPlug – специального
снаряда-пробки, который может перекрыть трубопровод в нужном месте изнутри, при необходимости пропуская через себя нужное количество газа или жидкости. Т. D. Williamson производит самые различные
снаряды для работы внутри трубопроводов. Так, снаряды компании способны точно оценивать внутренние
дефекты трубопроводов – как сразу после запуска
трубопровода, так и в процессе эксплуатации. Снаряды могут определять размеры внутренней и внешней
потери металла, а также аномалии металла и изменения во внутреннем рельефе бесшовных труб. За время своего существования компания выполнила более
400 тыс. врезок в трубопроводы по всему миру, имеет более 400 патентов и защищенных технологий и
представлена более чем в 50 технологических центрах на всех континентах.
Технологические решения Т. D. Williamson
пользуются большим спросом, например, в России.
В России очень большая протяженность трубопроводов, но многие из них уже находятся в эксплуатации
более тридцати лет. Это означает, что рынок для наших услуг очень большой, и в России мы развиваемся очень активно” [16]. Подкрепляя свои лидирующие 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 трубопроводах 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 другая валлонская компания, Numeca, специализируется
на компьютерном моделировании их потоков. Компания с годовым оборотом 13 млн евро в прошлые годы
показывала устойчивый рост на 20 – 50% в год и контролирует около 10% мирового рынка компьютерного моделирования потоков жидкостей и газов. Секрет
успеха Numeca – уникальные программные продукты, позволяющие обсчитывать сопротивление жидкостей и газов на весьма точном уровне и за более короткое время. „Сегодня, когда вы создаете машину,
сначала вы делаете компьютерную модель и обсчитываете ее. Огромное количество операций по поиску
идеальной формы, для которых раньше были необходимы настоящие модели, теперь можно делать на компьютере – и это невероятно удешевляет процессы”, –
говорит директор по маркетингу и продажам компании Numeca [16]. Компьютерные модели Numeca
позволяют представить автомобиль с точностью до
100 млн полигонов и обсчитать не только сопротивление воздуха на внешней поверхности машины, но и
потоки воздуха, возникающие, например, под капотом машины во время движения, – это, в свою очередь, позволяет рассчитать эффективность охлаждения двигателя. Программы Numeca обсчитывают сопротивление воздуха и жидкостей в военных и гражданских самолетах и на лопатках турбин. В Брюсселе
Numeca просчитывала для местных архитекторов
ветровую нагрузку на новые жилые кварталы. Для
медицинских целей компания моделирует работу искусственных сосудов и сердечных клапанов, а для
проектировщиков судов – сопротивление корпусов кораблей. Наконец, для производителей покрышек
Numeca создает модели, показывающие распределение нагрузок внутри шин, созданных из многослойных материалов.
Компания IBА основана в 1986 году как ответвление католического университета Лувен-ла-Нёв, ныне
– бесспорный мировой лидер в области разработки и
создания центров протонной терапии для лечения онкологических заболеваний. Протонная терапия заключается в облучении клеток раковой опухоли узконаправленным пучком протонов, ускоряемых в циклотроне. Использование протонного пучка позволяет
облучать опухоль точечно, не нанося вреда окружающим органам и структурам и не проникая в тело пациента глубже, чем требуется для лечения. Благодаря
возможности точно регулировать мощность и зону
облучения, протонная терапия снижает риск вторичного рака (вызванного медицинским облучением) на
50 – 80% и серьезно увеличивает показатель выживаемости пациентов. Именно в этой высокотехнологической 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 находятся на стадии строительства или разработки. „Наша
доля на мировом рынке протонных центров – около
55 процентов. При этом более 20 тыс. пациентов, проходящих через наши центры, получили необходимое
лечение на нашем оборудовании, что превышает количество пациентов, проходящих лечение на оборудовании всех наших конкурентов вместе взятых”, –
считает вице-президент IBA и директор представительства IBA в России и СНГ [16].
Фармацевтическая компания UCB – один из мировых лидеров в области биофармакологии и специализируется на препаратах для лечения заболеваний
иммунной и центральной нервной систем, в том числе 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 инновационные исследования). „Но мы не только производим
и продвигаем на фармацевтическом рынке лекарства,
мы также активно сотрудничаем с пациентскими организациями по созданию программ реабилитации. Например, в 2012 году началась программа по подготовке собак – помощников для больных эпилепсией.
Собаки не только помогают больному во время приступа, но и могут предчувствовать приступ и предупредить больного о его наступлении” [16].
Важной проблемой Бельгии является недостаточная активность малых и средних предприятий в области научно-исследовательских разработок. Чем больше 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, финансовые, административные и торговые функции. Краткосрочные планы преобладают над долгосрочными
перспективами. Развитие этих тенденций, увеличение
значения малых и средних предприятий в экономике
Бельгии и постепенное исчезновение крупных предприятий могут привести к исключению Бельгии из процесса производства и использования новых прогрессивных технологий, спрос на которые проявится через некоторое время и вынудит ее ограничиться коммерческой деятельностью.
Несмотря на то, что МСП выглядят динамичными, гибкими, не имеющими высоких издержек производства, их развитие сопровождается снижением
экономической демократии. Дело в том, что позиции
предпринимателя и наемного работника в иерархическом отношении очень сближены. Права на профсоюзное представительство ограничены или же отсутствуют. 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 наемного работника. Имеются данные о том, что продолжительность рабочего времени на малых и средних предприятиях больше, чем на крупных предприятиях. На МСП в меньшей степени распространены
такие льготные выплаты, как тринадцатая заработанная плата, оплата питания и страхование. Образование
филиалов крупных компаний или использование субподрядных 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 предприятии, чем на дочернем. В результате частых реконструкций предприятий происходит видимый рост занятости на малых и средних предприятиях, но он сопровождается снижением общего числа занятых в экономике и покупательной способности населения Бельгии.
Развитие МСП в целом и рост числа независимых 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 предприятия часто испытывают крах и терпят банкротство
в первые годы существования, так как они „первопроходцы”, убежденные в ценности своего дела, бросаются на рынок, испытывая часто слишком большой
оптимизм и не отдавая себе отчет в предстоящих трудностях в сфере реализации. Там, где крупные предприятия могут допустить некоторые ошибки, МСП
могут продвигаться вперед только путем строжайшей дисциплины, которой некоторые предприятия не
всегда готовы следовать. Недостаток специальных знаний и опыта многих руководителей МСП является причиной многочисленных банкротств [3].
Оказание содействия предпринимателям на
федеральном и региональном уровне. Бельгия состоит из трех крупных регионов – Фландрия, Валлония
и Брюссельский регион, в которые, в свою очередь,
входят девять провинций. Если рассмотреть региональное 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 пригородов. 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, независимые 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 предприниматели особенно активны в сфере торговли, хотя
они представлены также в промышленности, в сельском хозяйстве и среди лиц свободных профессий.
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Значительное число независимых предпринимателей находятся в провинции Брабант, являющейся
частью Валлонии. Они также очень активны в провинции 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 региональный уровень, то есть на уровень трех регионов: Брюссельского, Валлонии и Фландрии. Ее главной целью является предоставление регионам автономии по все более широкому кругу вопросов, включая внешнеэкономическую деятельность.
Постановлением от 10.04.1995 г. правительство
определило виды производственной и коммерческой
деятельности, по которым региональные власти могут создать режим местной автономии, предоставляемой юридическим лицам. К таким отраслям относятся: 1) поставка и снабжение водой, газом, электричеством, паром; 2) продажа деревьев и лесных территорий, предназначенных для разработок; 3) эксплуатация портов, навигационных путей и аэропортов;
4) эксплуатация паркингов, складов, кемпинговых
площадок; 5) эксплуатация линий связи, радио и телевидения; 6) эксплуатация инфраструктуры, относящейся к спортивным, культурным учреждениям; 7) эксплуатация государственных рынков; 8) эксплуатация
водного, наземного и воздушного транспорта; 9) оказание 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 реформа внешнеторгового законодательства, в соответствии
с которой федеральное правительство, оставив за
собой решение вопросов внешнеэкономических связей межгосударственного уровня (режим наибольшего
благоприятствования, вопросы избежания двойного
налогообложения, защиты инвестиций и др.), передало значительные полномочия в области содействия
развитию внешней торговли Бельгии на уровень
регионов.
В рамках этих полномочий 16.03.1995 г. правительство 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 внешнеторгового сотрудничества малым и средним предприятиям, составляющим большинство предприятий
Брюссельского региона.
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В частности, они помогают Брюссельскому правительству оказывать путем выделения субсидий
помощь этим предприятиям в подготовке специалистов в области внешней торговли и международных экономических отношений и в проведении мероприятий
информационного характера; участвовать в финансировании оплаты услуг иностранных специалистов в
области внешней торговли; оказывать финансовую
поддержку при подготовке документации рекламного
характера для продвижения на внешний рынок экспортной продукции; оказывать содействие при участии в
международных ярмарках и выставках, проводимых
как за границей, так и в Брюссельском регионе. Кроме
того, правительству региона предоставляется возможность помимо предоставления беспроцентных ссуд оказывать предприятиям помощь в изучении рынков и представительстве в странах, находящихся за пределами ЕС.
Принятие указанных документов должно позволить путем уменьшения размеров помощи оказывать
ее как можно большему числу предприятий-участников внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время бельгийские регионы представлены 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 региона заключило первое в Бельгии соглашение на региональном уровне с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) об образовании Валлонского фонда технического сотрудничества, для обеспечения деятельности которого Валлонской стороной
выделены ассигнования в размере 15 млн б. фр. (около
500 тыс. долл.). Указанные средства намечено использовать для определения, подготовки и разработки проектов, программ и исследований, содействующих развитию частной инициативы и рыночной экономики.
Создание этого фонда входит в программу содействия 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 торговли регионами используются также средства соответствующих программ ЕС. В частности, Валлонский регион участвует в реализации программы развития приграничной торговли и регионального сотрудничества.
16.06.1994 г. было принято постановление Премьер-министра Валлонии об исполнении постановления Правительства Валлонии относительно содействия
развитию международного экономического сотрудничества [2]. Постановление было принято ввиду снижения компетентности предприятий Валлонии, роста

потерь в связи с выходом их на экспортный рынок.
Оно ставит задачу снижения ущерба, причиняемого
этим экономике Валлонии, путем повышения компетентности предприятий в области внешнеэкономической 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 включает в себя: 1) процедуру инструктирования предприятий; 2) порядок деятельности Комитета по оценке
проектов в случае предоставления кредитов; 3) содействие предприятиям, достигшим вышеуказанных
параметров, в форме государственных субсидий, а
также малым предприятиям, не достигшим указанных
параметров; 4) возмездная форма в виде беспроцентного возвратного аванса, который возмещается в случае, если годовой объем реализации по соответствующей стране превысит 5% от общего объема экспорта предприятия в данном году; 5) виды документов,
предоставляемых в Агентство Валлонии по экспорту
при запросе о содействии; 6) вид оказываемого содействия и покрываемые в связи с этим расходы;
7) порядок оплаты оказываемого содействия.
Малоизвестен факт, что 99,5% валлонских предприятий относятся к категории малого и среднего бизнеса. Они обеспечивают 2/3 рабочих мест в регионе в
основном в сфере торговли. По объему инвестиций и
числу созданных рабочих мест малые и средние предприятия 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 зрения правовые нормы, регулирующие деятельность
МСП в налоговой, социальной и экономической
областях, имеют много общего. Однако имеются значительные различия в идентификации малых и средних предприятий. Так, когда указывается число наемных работников предприятия, которое может получить
определенные льготы, цифры могут колебаться от 20
до 250 человек в зависимости от вида помощи. Классификация малых и средних предприятий также
может различаться в зависимости от типа вмешательства. Эти различия являются результатом регламентации, принятой на уровне Европейского Союза.
Одной из основных, базовых субсидий является
субсидия на инвестиции. При предоставлении инвестиционных субсидий к малым и средним предприятиям причисляют предприятия, численность занятых на
которых не превышает 250 человек, а деловой оборот
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– не превышает 20 млн экю. При предоставлении экспортных субсидий и субсидий на освоение новых технологий и найм безработных должны соблюдаться еще
некоторые дополнительные условия.
За несколько лет компания dcinex сумела вырасти из производителя серверов в крупнейшукю сервисную компанию в области цифрового кино, а также предоставления услуг кинотеатрам, дистрибуторам
и правообладателям. Все случилось после выхода
фильма „Аватар” – в один момент все владельцы кинотеатров захотели модернизировать залы и поставить
новейшее цифровое оборудование. В день после выхода „Аватара” телефоны фирмы звонили, не умолкая.
Еще несколько лет назад расположенная в бельгийском Льеже компания dcinex специализировалась на
производстве серверов для кинотеатров, показывавших кино в цифровом формате. Однако в какой-то
момент там поняли, что этого недостаточно на растущем рынке. И поэтому решили развивать не только
услуги для кинотеатров (VPF, прямые продажи, поддержка и техническое обслуживание), но и услуги,
связанные с цифровым контентом. Нынешнее положение dcinex свидетельствует, что выбранный путь был
верным. Сегодня годовой оборот компании составляет 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 безопасности. У нас за всю историю компании не было ни
одного происшествия” [13]. Второе важное направление работы dcinex – модернизация кинотеатров. Замена пленочного оборудования на цифровое – весьма
перспективный бизнес, поскольку все больше киноконтента выходит в цифровой версии, и владельцы
кинотеатров могут привлечь качественной картинкой
куда больше зрителей. Дело еще и в том, что цифровые копии более экономичны. Пленка 35 миллиметров может повреждаться, царапаться. К тому же
огромные тяжелые бобины надо привозить в кинотеатр, а затем увозить оттуда. А цифровая копия и
более надежна, и гораздо компактнее – речь идет об
обычном жестком диске.
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Однако, несмотря на явные выгоды замены залов с пленочными проекторами на цифровые, процедура отпугивает многих владельцев кинотеатров
своей дороговизной. На установку сервера и цифрового 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 цифровые 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 аналоговом 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 производство копий, а также снижению рисков пиратства
студии заинтересованы в переоборудовании кинотеатров и с помощью программы VPF активно модернизируют европейские кинозалы. Ну а через восемь лет контракты VPF истекут и кинотеатры станут
собственниками цифрового оборудования”.
Благодаря программе модернизации кинозалов
dcinex уже установила в Европе более 3000 цифровых кинозалов и развивает новое направление-консультирование компаний, желающих построить многозальные кинотеатры. Все более активна dcinex, например, и в России: хотя компания открыла свое российское 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 может быть ниже 5% от суммы базового инвестирования. Получателями являются предприятия, деятельность которых не связана с предоставлением услуг
отдельным лицам. Инвестиции могут распространяться на землю и строения, покупку инвентаря и оборудования. Объемы допустимых инвестиций колеблются от 1,25 млн до 20 млн бельгийских франков в зависимости от размера предприятия. Валлония находится в самом центре так называемого логистического банана – самой оживленной транспортной зоны в
Западной Европе – по направлению основных транспортных потоков на гигантской территории между
Великобританией и Северной Италией. Логистические
перевозки действительно тянутся от Лондона к Милану через Валлонию чуть выгнутым в сторону Герма-
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нии пятном, напоминающим банан. AWEX крупнейшее региональное агентство Валлонии, занимающееся привлечением инвестиций в регион. Выехав из Валлонии, в течение часа езды грузовик может добраться до любой точки региона с населением 4,7 миллиона человек. За два часа это уже 17,8 миллиона человек, 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 наиболее привлекательных для инвестирования регионов
Европы. Согласно рейтингу Cushman & Wakefield, в
2009 году Валлония заняла первое место среди всех
европейских регионов как наиболее интересный регион для развития логистического и дистрибуционного бизнеса. Лидерство Валлонии в вопросах транспорта определяется не только высокой плотностью
населения в регионе, но и очень хорошо развитой
сетью автомобильных и железных дорог: Бельгия занимает первое место среди европейских стран по развитости скоростных автомобильных и железных
дорог (соответствено 5,04 км на квадратный километр
и 0,117 км на квадратный километр), опережая по плотности 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 несколькими видами транспорта. Например, мультитранспортный узел Шарлеруа дает возможность перегрузки товара между водным, автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом. Именно в
Бельгии, где внутренние водные пути являются важной 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 транспортом не ограничивается. Согласно рейтингу Комиссии
ООН по торговле и развитию, в 2011 году Бельгия заняла четвертое место в мире по инвестиционной привлекательности, получив 62 млрд долларов иностранных инвестиций – по этому показателю ее опередили
лишь Гонконг, Китай и США. Бельгийская экономика
неспроста представляет интерес для иностранцев. Производительность труда в Бельгии одна из самых высоких 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 относительно 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 превышала в начале прошлого года 150 евро за квадратный
метр в год, в то время как в Амстердаме она составляла 400 евро, в Милане – 510, в Париже – 810, а в
Лондоне – более 1000 евро. Привлекательность Валлонии для инвесторов заключается и в очень дружелюбной налоговой и инвестиционной политике властей. В зависимости от важности бизнеса для региона,
количества создаваемых рабочих мест и сектора работы компании иностранный инвестор может рассчитывать на возврат до 40% инвестиций, сделанных в
момент открытия бизнеса. Власти Валлонии компенсируют инвестору до 40% сумм, потраченных на покупку 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, потраченные на технологические исследования, можно вернуть в объеме до 50 – 70%.
Что касается налоговой нагрузки, то формально
ставка корпоративных налогов в Бельгии относительно высока и составляет 34% – это выше немецкой
ставки (31%) или британской (28%). Однако средняя
эффективная ставка налогообложения, получающаяся 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 регионе так называемого Welcome Office компании
AWEX. Суть работы Welcome Office – опека иностранных инвесторов в первые месяцы работы в регионе. Иностранным инвесторам, желающим прийти
в Валлонию, предоставляется самая широкая – и бесплатная – организационная поддержка. „Мы государственные чиновники, а значит, мы работаем бесплатно 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 должны служить людям. Мы даже компании считаем нашими клиентами. Наша работа – выполнять заказы
клиентов”, – говорит Эрик де Клерк, представитель
центра поддержки инвесторов, расположенного на территории аэропорта Шарлеруа [9].
Всего в Валлонии пять Welcome Office. Есть
офисы, работающие с китайскими, индийскими, латиноамериканскими компаниями, а один офис специализируется на Восточной Европе, в том числе России. Андрей Устиянич – руководитель проектов, отвечающий за привлечение инвестиций из России и других стран бывшего СССР. „Смотрите, вот к нам приходит 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 возможности, найдем потенциальных партнеров, устроим встречи даже с политиками”, – говорит он. Работая с иностранными инвесторами, этот менеджер находит партнеров как для российских компаний, так и
для компаний из стран бывшего СССР – в Welcome
Office русскоязычные компании получают обслуживание и все материалы на русском языке. Услуги
Welcome Office на протяжении первых шести месяцев работы иностранного инвестора в Валлонии совершенно 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 международной торговли. Рано или поздно восточно-европейские 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 расширяться [9].
Налоговые льготы. Одной из налоговых льгот
является ускоренная амортизация. Речь идет о разрешении ежегодно амортизировать двойной размер годовой амортизации для корпоративных инвестиций
максимум на три последовательных налогооблагаемых срока. Получателями льготы являются предприятия, получившие разрешение на инвестиционную
субсидию. Скидка на получение консультации состоит в значительном снижении оплаты консультационных услуг. Этот вид помощи интересен тем, что он
позволяет предприятию получить консультацию в области финансового управления и бухгалтерии, торговли, промышленной политики, организации и менеджмента, Такими льготами могут воспользоваться предприятия с числом занятых не более 100 человек и занимающиеся деятельностью, предусмотренной при
предоставлении субсидий на инвестиции.
Зона БИРТ. В условиях ухудшения экономической ситуации власти Бельгии возлагают особые надежды на развитие малого и среднего бизнеса. Конкретным примером содействия властей Бельгии развитию МСП является создание зоны БИРТ в западной
части Валлонии – Брабанте. По просьбе властей Валлонского региона исследовательские центры Лувенского католического университета и Брюссельского
свободного университета подготовили План региональной реконверсии для коммун Braine-le-Chatean,
Itre, Rebecq, Tubize, испытывающих серьезные экономические трудности. Эти коммуны объединены в
зону БИРТ, название которой получилось из первых
букв названий коммун.
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Анализ социально-экономического положения в
зоне БИРТ, объединяющей четыре коммуны Брабанта, 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 проживает все большее число лиц, работающих за пределами
их границ (в основном в Брюсселе). С 1981 по 1991 гг.
в целом в четырех рассматриваемых коммунах соотношение экономически активного населения, занятого по месту работы, экономически активному населению, 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 коммуне 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 статус и работающих за пределами места проживания.
Это обстоятельство обеспечивает сохранение довольно низкого уровня безработицы и довольно высокого
уровня доходов на душу населения, несмотря на значительное сокращение занятости в промышленности,
особенно в металлургической.
В Плане региональной реконверсии основное
внимание концентрируется на малых и средних предприятиях с числом работников не более 50 человек.
Это связано с тем, что 99,7% общего числа предприятий зоны БИРТ составляют именно такие предприятия. В исследовании предприятия зоны БИРТ разделены на четыре группы: независимые предприниматели, 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 распределении малых и средних предприятий по секторам экономики. Анализ доли различных категорий предприятий 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 преимущество малых и средних предприятий с числом занятых менее 50 человек. 58% занятых в этом секторе
экономики сосредоточены на предприятиях с числом
занятых не более 50 человек против только 34% в Валлонии [6, с. 13]. В секторе строительства в зоне БИРТ
очень высока доля независимых предпринимателей и
микропредприятий по сравнению с показателями Валлонии.
В целом экономика зоны БИРТ характеризуется
значительным весом очень мелких предприятий в сфере предоставления частных услуг и в меньшей степени в секторах торговли, строительства, перевозок и
связи. Преобладание очень мелких предприятий в
сфере предоставления частных услуг является обнадеживающим фактом, поскольку этот вид деятельности переживает бурный рост. Во-первых, это связано
с изменением менталитета населения, которое выражается в увеличении спроса на дополнительные
услуги, такие как различные виды услуг по домашнему хозяйству, проведению досуга, специальные товары и услуги для пожилых людей и т. д. Во-вторыx,
происходят изменения в управлении крупных предприятий, которые во все большей степени используют субподрядные работы МСП для предоставления
клиентам специализированных услуг в области информатики, маркетинга, консультаций по вопросам
приобретения недвижимости и т. д., что усиливает позиции малого и среднего бизнеса.
Кроме того, не следует забывать о наличии в зоне
БИРТ значительного количества населения, совершающего челночные поездки на работу и в основном
принадлежащего к высшим социально-профессиональным категориям, которое представляет собой потенциальных покупателей как для рынка услуг, так и
для торговли.
В том, что касается изменения количества предприятий различных категорий, можно констатировать,
что за период с 1985 по 1991 г. в зоне БИРТ по сравнению 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 Валлонском регионе. Динамизм развития МСП отмечался в большинстве отраслей экономики, за исключением добывающей промышленности. Число независимых предпринимателей и микропредприятий, действующих в сфере предоставления финансовых
услуг и услуг предприятиям, почти утроилось за период с 1985 по 1990 г. и только удвоилось в Валлонском регионе. Значительно возросло также число микропредприятий в сфере предоставления других услуг.
Наличие работающего далеко от места житель-

ства населения свидетельствует об определенной неспособности местной экономики генерировать занятость для имеющейся рабочей силы. В то же время
именно это население создает потенциальный рынок
для многих видов деятельности, таких как гостиничное и ресторанное дело, торговля и предоставление
услуг отдельным лицам. Более того, с некоторых пор
отмечается определенное развитие указанных секторов силами мелких предприятий с числом занятых
менее 50 человек. Необходимо также помнить о развитии очень мелких предприятий в сфере предоставления услуг предприятиям, что связано с делегированием крупными предприятиями некоторых видов производства или услуг, которые либо не хотят нести дополнительные расходы по инвестированию, либо не
обладают специфическими знаниями в этой области.
Помощь, предоставляемая в сфере профессиональной подготовки и занятости. Премия при найме
распространяется на все предприятия, увеличивающие
число наемных работников на условиях контракта на
неопределенный срок с полной или частичной занятостью. 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 предприятие обязуется нанять дополнительного работника
в возрасте 18 – 30 лет, получающего пособие по безработице или не имеющего работы в течение 10 месяцев, 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 составляет 200 – 300 тыс. бельгийских франков в год.
Премия за занятость выплачивается предприятиям, получившим инвестиционную субсидию и число
занятых на которых не превышает 19 человек. Размер
этой помощи составляет 100 тыс. бельгийских франков за одно созданное рабочее место сроком на два
года.
Профессиональное обучение. Промышленное
предприятие, внедряющее новые технологии или новые методы производства в рамках создания, расширения или реконверсии их деятельности, может направить свой персонал на дополнительное обучение, связанное 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 организовать индивидуальное или коллективное обучение
своих работников в центрах профессиональной подготовки или на предприятиях. Субсидия составляет от
236 бельгийских франков в час для стажеров (при
40-часовой рабочей неделе) до 745 бельгийских франков в час для инструктора [5, с. 10].
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В случае освоения и внедрения новых видов технологии, власти Валлонии оказывают около 10 видов
помощи, выражающейся непосредственно в финансовом участии, составляющем от 50 до 100% суммы
расходов на проведение исследовательских работ.
Валлонская компания NМС, расположенная в
немецкоязычной части региона – один из мировых лидеров 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 компания, специализирующаяся на производстве и обработке синтетических пеноматериалов. У нее очень разнообразное международное производство. Она производит всевозможные отделочные материалы из
пены. Отделочные материалы, в том числе для оформления интерьеров, – основное производство. Но есть
и очень мощное производство изолирующих материалов, в том числе для холодных труб и для горячих
труб и систем кондиционирования. Выпускаются и
упаковочные материалы, например защищающие
кромки хрупких предметов для транспортировки. Защита 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 другие элементы декора, произведенные из пены. Современные технологии позволяют получать декоративные
элементы, идеально имитирующие любые материалы:
от гипса до дерева. Отличить пенную панель от деревянной невозможно ни визуально, ни на ощупь; только
взяв материал в руку, можно понять, что фантастически легкая деревяшка на самом деле сделана из застывшей пены. В тестовой комнате показано, как карнизы и
декоративные панели NMC могут монтироваться друг
с другом, а также какие преимущества дает их ничтожный вес: предметы можно просто приклеивать друг
к другу, избегая использования шурупов и позволяя
скрыть любые неровности стен. Компания также производит специальные декоративные изоляционные элементы, которыми можно отделывать здания снаружи,
что резко повышает их энергоэффективность.
Высокие технологии NMC имеют долгую традицию. Компанию в 1950 году основал Герт Ноэль – его
именем названа улица, на которой находится штабквартира NMC. До сих пор NMC является семейной
компанией, около 70% ее долей находится в руках
наследников Герта Ноэля. Еще 28% долей NMC принадлежит одному из крупнейших бельгийских инвесторов в области высоких технологий – компании
Ackermans & van Haaren. Финансовая поддержка со
стороны инвестора помогла значительно ускорить экспансию на международный рынок. Рост компании
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действительно впечатляет. В 2011 году оборот NMC
составил 183 млн евро, в ней работает более 1200 человек по всему миру. Десять лет назад было всего
100 миллионов оборота и лишь 500 сотрудников.
Основных причин роста – три. Во-первых, это географический рост: фирма активно инвестировала в
Польше и в России, это дало серьезное увеличение
мощностей. Во-вторых, приобрели компании в Швеции и в Финляндии. В-третьих, вывели на рынок много инновационных новых продуктов. Это и новые термоизоляционные решения для окон, и новые отделочные 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 компании, но российский рынок очень важен и продолжает
расти. Россия оправилась от кризиса, и мы счастливы тем, как растет наш российский бизнес, – констатирует г-н Бостен [14]. В России в основном продаются отделочные материалы и материалы для оформления интерьеров – товары, которые необходимо производить как можно ближе к потребителю. Это отделочные материалы из пены, и они очень легкие. Один
кубометр весит около 30 килограммов, и транспортировка 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 красиво 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 содействия развитию предпринимательской деятельности. Как правило, доступ МСП к кредитному и рисковому капиталу достаточно затруднен. Плохо функционирует механизм, предусмотренный для преодоления этих трудностей, особенно Гарантийный фонд. В
результате предприниматели часто вынуждены использовать свое семейное наследство и благосостояние
для получения финансирования. С другой стороны,
смешение функций собственника и управляющего
предприятием, кредитора, акционера, владельца недвижимости стерло часть характерных признаков, которые позволяют облагать налогами доходы предприятий. Осуществление более квалифицированного
контроля требует дополнительных инвестиций со стороны государственных властей.
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Для изменения вышеперечисленных тенденций
бельгийские экономисты разработали план, состоящий
из 50 предложений по восьми направлениям, который 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. Фундаментальным считается разрешение малым и средним предприятиям участвовать в процессе технологических
нововведений и обеспечение их средствами для продвижения на внешние рынки с целью использования
экономического роста новых индустриальных стран.
Необходимо также сохранить специфический
статус малых и средних предприятий – экономических агентов, которые осуществляют часто рисковые
инвестиции и берут на себя дополнительную ответственность. Важно облегчить создание новых МСП.
Необходимо изменить менталитет политических деятелей и административных чиновников, которые должны
перестать считать государственную инициативу предпочтительней частной. Население также должно изменить свой менталитет и приобрести вкус к инициативе
и риску. Эти изменения необходимы для оживления
бельгийской экономики.
К новым формам организационно-финансового
содействия развитию предпринимательской деятельности в Бельгии относятся специальные меры поощрения 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) освобождение от налогов доходов от недвижимости; 3) освобождение от уплаты регистрационного налога на
новый акционерный капитал; 4) налоговые льготы, в
частности ускоренная амортизация; 5) субсидирование 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 предприятия или из этих двух возможных источников.
Для малых и средних предприятий, независимо
от места их нахождения, размер субсидий может составлять до 21% от всех инвестиций. Для других компаний, если они перемещаются в районы, определенные как районы развития (провинции Лимбург и Люксембург, Антверпен, Западная Фландрия, Льеж, Намюр, Ино), субсидии могут составлять до 24% инвестиций. 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 беспроцентных авансов на научные исследования и создание прототипов изделий в размере 50% от общей
одобренной стоимости проекта (в исключительных
случаях – до 80%), а также субсидирование до 50%
исследовательского бюджета (в исключительных случаях – до 80%).
Компания, независимо от сферы деятельности и
правовой формы, может уменьшить свой облагаемый
налогом доход на определенную часть инвестированного ею капитала. Эта часть варьируется в зависимости от уровня инфляции от 4 до 11%. Что касается
инвестиций в научно-конструкторские разработки,
проекты экономии энергии, то они не облагаются налогом в пределах от 4 до 14% общей суммы инвестиций.
Компании, расположенные в районах реконверсии, 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 инвестиционным компаниям.
Для создания частной реконверсионной компании
не требуется признания такого ее статуса, и характер
ее деятельности не оговаривается никакими условиями. Обязательным условием является создание компании в районе реконверсии, в котором должна находиться ее зарегистрированная контора и основное производство. Преимуществом могут пользоваться компании, уплачивающие в Бельгии налог на корпорации
и расположенные в районах реконверсии. Реконверсионным компаниям представляются следующие налоговые льготы:
1) Освобождение от пропорционального регистрационного налога на первоначальный капитал и при
увеличении капитала на период до 31 декабря десятого года после года создания компании.
2) Освобождение дивидендов от налога на прибыль корпораций. Распределяемая прибыль освобождается от такого налога на 10 лет при условии, что она
не превышает 8% расчетной основы. Расчетная основа включает: средства, направленные на инвестиции в
новую недвижимость, которые определяются отдельно для каждого года; компания должна нанять не
менее одного работника на каждые 5 млн б. фр. вложений в новые основные фонды. Если это условие не
соблюдено, то основа подсчета для скидки по налогу
соответственно уменьшается.
Распределение получаемой таким образом дополнительной прибыли между акционерами и партнерами 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 реконверсии. Проект реконверсии определяется в рамках
этого контракта.
Контракт заключается между государственной
инвестиционной компанией, реконверсионной компанией и ее частными акционерами. Проект должен предусматривать капиталовложения (в размере не менее
80% оплаченного акционерного капитала) в новые
основные фонды, используемые для исследований и
разработок или для производства и сбыта: новых товаров, новых технологий, совершенствования промышленной технологии (энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды), любых товаров и
технологий, дающих новые перспективы для районов
реконверсии или имеющие своим результатом создание 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) дополнительные финансовые возможности, поскольку
оплачивают первоначально лишь чуть более половины необходимого капитала; 2) выкуп привилегированных акций производится по их подписной стоимости;
3) стоимость таких привилегированных акций исключается из ежегодного дохода корпорации, подлежащего налогообложению в размере до 10% их общей
стоимости.
В Бельгии установлен льготный режим налогообложения также для следующих видов компаний:
1) координационные центры; 2) инновационные компании; 3) компании, расположенные в районах реконверсии (развития); 4) распределительные центры;
5) предприятия в „зонах Т”.
Новым видам компаний – реконверсионным и
инновационным – представляются следующие виды
налоговых льгот: освобождение дивидендов от налога на доходы корпораций на 10 лет: для реконверсионных компаний в размере 8%; инновационных – 13%;
вычет инвестиций из суммы облагаемого налогом
дохода в % от инвестиций на научные исследования:
для реконверсионных компаний – 10%, инновационных – 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
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Бельгии ТНК должна удовлетворять следующим требованиям: 1) материнская компания должна иметь капитал и резервы не менее 1 млрд б. фр., а оборот –
свыше 10 млрд б. фр.; 2) общий капитал ТНК за пределами страны местоположения материнской компании
должен составлять не менее 500 млн б. фр. или не менее 20% общего капитала и резервов группы; 3) на протяжении двух лет до обращения за статусом координационного центра у ТНК должны быть постоянно действующие 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 следующие виды деятельности: поддержание отношений с
бельгийскими властями и международными организациями; централизация бухгалтерского учета, управления и обработки данных; централизация финансовых операций и страхование риска при операциях с
валютой; реклама, сбор и предоставление информации; страхование и перестрахование; научные исследования; 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 Правительства. На начало 1993 г. в Бельгии было создано 198 координационных центров.
Координационным центрам на 10 лет предоставляется особый налоговый статус, который может быть
продлен еще на 10 лет, если создано 10 дополнительных рабочих мест. В этот период центр платит налоги,
обычно установленные в размере 8% от суммы его
издержек, в которую не включаются суммы, выплаченные в качестве заработной платы служащим, и
финансовые издержки. Однако при определении
основы для исчисления налога учитываются оклады
директоров центра, а также чрезвычайные и безвозмездные переводы денег ему. Ставка налога на доходы от коммерческой деятельности для центров, имеющих статус бельгийских финансовых корпораций,
установлена в размере 39% (на 1993 г.).
Координационным центрам предоставляются следующие налоговые льготы:
1. Освобождение от уплаты регистрационного налога на акционерный капитал, подоходного налога на
дивиденды, налога на платежи, производимые по лицензиям, 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 составляет 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 дивидендам 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 „профессиональной карты” во время работы в центрах, а
центрам не требуется обращаться за разрешением на
выдачу этих документов к бельгийским властям (Министерство средних классов, Министерство труда).
Этим лицам могут быть открыты в бельгийских банках нерезидентские счета в иностранной валюте.
Генеральный директор компании Charleroi Bruxelles
Sud Airport Жан-Жак Клоке рассказал российскому
журналу „Эксперт” [11], почему этим аэропортом брюссельского региона пользуются жители не только Бельгии, но и четырех сопредельных стран, а также о том,
как можно успешно расти даже на стагнирующем рынке: „Нам удалось завоевать новые группы клиентов,
которые раньше никогда не пользовались авиационным
транспортом. Сорок процентов пассажиров нашего
аэропорта раньше не летали самолетами. Как нам удалось сделать это? Мы открыли новые прямые маршруты, 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 четкую специализацию грузового и пассажирского. Поэтому в Льеже был создан грузовой аэропорт, а в Шарлеруа – пассажирский. В 2008 году строительство нового 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 миллионов 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 лоукост-авиакомпании. Ближайшая цель – достичь показателя 12 миллионов пассажиров в год и сделать это
благодаря новым направлениям. Например, есть заинтересованность в направлениях на СНГ.
Еще при планировании аэропорта строители
рассчитали его сильные стороны. Аэропорт Charleroi

Bruxelles Sud находится в центре густонаселенной международной агломерации. В радиусе часа езды от аэропорта проживает 5 млн человек, а в радиусе двух часов
– 15 млн человек. Для того чтобы облегчить путь до
аэропорта, открыли автобусное сообщение с Брюсселем, 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 определенные 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 аэропортов. Зато уделяется очень большое внимание своевременному 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 возможность ему гарантируется.
По данным Charleroi Bruxelles Sud Airport, аэропорт может похвастать тем, что 90% вылетов осуществляются вовремя, а срок прохождения всей процедуры посадки – от регистрации на рейс до выхода на
посадку – занимает не более 15 минут. Удобство полетов 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 Шарлеруа 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% относительно 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 прежде 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 билет 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, сосредоточившись на обслуживании лоукостеров и на перевозках из точки в точку, а не на развитии транзитного
хаба. „Мы фокусируемся на перевозке пассажиров из
региона Брюсселя в другие города. Мы – не транзитный аэропорт, как, например, Франкфурт. Наша сильная сторона – перевозка из точки в точку. Сорок пять
процентов билетов, продаваемых в Европе, – это билеты лоукост-компаний. Перемещение из точки в точку –
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это бизнес, который большей частью перешел к дискаунтерам” [11]. Рынок лоукост-компаний охватывает в
первую очередь короткие и средние дистанции – обычно до пяти часов полета – и естественным образом накрывает 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 полета. Речь не идет о том, чтобы переманить чьих-то пассажиров. 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, самолеты оказались забиты до отказа.
В стратегических планах компании – рост пассажирооборота 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 расширения аэропорта. Уже сейчас рядом с аэропортом находится научно-технический инвестиционный парк, и он
будет только расширяться. Таким образом, аэропорт
Шарлеруа и сам оказывается фактором поддержки
инвестиционной привлекательности региона, и получает выгоду от наличия международного хайтекцентра в непосредственной близости.
Инновационными компаниями в Бельгии считаются фирмы, участвующие в инновационном проекте. С целью содействия вложениям капитала в новые
отрасли производства таким компаниям предоставляются налоговые льготы при соблюдении следующих
условий: 1) инновационная компания должна быть
признана таковой министром финансов (разрешение
на деятельность продлевается ежегодно при соблюдении определенных условий); 2) деятельность инновационной компании должна быть направлена исключительно на производство и сбыт одного или более высокотехнологичных товаров; 3) инновационной компании запрещается иметь производственные филиалы
за границей; разрешается иметь лишь бюро по продаже и послепродажному обслуживанию.
В научном технопарке валлонского Университета Лувен-ле-Нёв создаются оптимальные условия для
иностранных хайтек-компаний – от китайских до американских. Созданный в 1971 году технопарк Университета Лувен-ла-Нёв одновременно самый старинный, самый крупный и самый активный в Валлонии.
Своим возникновением он обязан Католическому университету, а также созданию города, носящему то же
имя. Этот технопарк представляет собой плодотворную инновационную экосистему. Католический униЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

верситет Лувена (UCL) имеет пятивековой опыт научной деятельности. Именно здесь родилась теория Большого взрыва, предложенная в 1927 году Жоржем
Леметром, священником и сотрудником университета. Один из его профессоров получил в 1974 году
Нобелевскую премию по медицине. Ныне самый крупный университет Валлонии не только обучает студентов и проводит научные исследования, но и приносит
пользу всему обществу, стимулируя инновационную
деятельность для решения основных социальных задач. Благодаря всему этому, в частности передаче технологий, созданию спин-офф-компаний и инкубаторов, университет стал двигателем прогресса.
Находящийся в непосредственной близости от
города и университета технологический комплекс,
самый крупный в Валлонии, включает в себя 176 компаний и насчитывает более 5200 высококвалифицированных сотрудников, занятых в основном в области здравоохранения, информатики и связи, инженерных разработок и тонкой химической технологии. Там
действуют такие мировые лидеры, как Pfizer, IBA,
KPMG или Huawei, а благоприятная для международного сотрудничества обстановка привлекает крупнейших зарубежных инвесторов. Уханьская компания
WHIBI, самый крупный бизнес-инкубатор Китая, выбрала технопарк Лувен-ла-Нёв для создания в нем
Китайско-бельгийского технологического центра площадью 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 – участникучредитель сети, состоящей из шести валлонских технопарков (SPoW). Технопарк отличается от бизнеспарка тем, что является участником Хартии качества,
признанной Международной ассоциацией технопарков (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 инновациями. 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 примерно 20% иностранные), персонал которых насчитывает 13 тыс. человек. Впрочем, у каждого из технопарков Валлонии есть свои особенности и свои
сильные стороны. Так, в непосредственном соседстве
с быстрорастущим аэропортом Брюссель-Шарлеруа,
обслуживающим более 6 млн пассажиров в год, вырастают сразу два технопарка: Biopark Charleroi
Brussels South и Igretec. „Еще недавно в это невозможно 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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Рис. 1. Динамика пассажиропотока аэропорта Шарлеруа за 5 лет [11]

ходил практику в Советском Союзе. Сейчас он рассказывает об уже произошедшем расширении технопарков и о планируемом развитии. На территории
Biopark уже работают Институт молекулярной биологии и медицины, Институт медицинской иммунологии, а также другие крупные научные центры и десятки компаний. В рамках же проекта Igretec, чей ежегодный оборот превышает 50 млн евро, на территории Валлонии работают представители более 60 городов и муниципалитетов, совместно разрабатывающие
технологические решения для городской инфраструктуры, энергоснабжения, защиты окружающей среды,
а также для управления недвижимостью.
В плане инфраструктуры здесь идеальные условия. С одной стороны технопарка аэропорт, с другой
– автобан. Разумеется, нет никаких проблем с высокоскоростным интернетом. Территория обоих технопарков, Igretec и Biopark, действительно вплотную примыкает к аэропорту Шарлеруа – для сотрудников технопарка путь от офиса до самолета занимает не более
десяти минут. Впрочем, разумеется, наиболее сильным козырем технопарков остаются предлагаемые
условия работы для компаний. „Biopark – единственный 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 деньги на аренду. Здесь можно временно снять все: склады, офисы, любые помещения. Это серьезно сокращает 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 выбору компании сразу после ее создания или через год –
два. В течение первых трех лет компания вместо выплаты дивидендов может сохранить прибыль.

2. Сокращение облагаемой налогом прибыли
путем увеличения средств, направляемых на НИОКР
или на проекты по экономии энергии. Такие инвестиции получают дополнительное освобождение от налога в размере 5%.
3. Освобождение от налогов на доход на капитал финансовых организаций, участвующих в инновационных компаниях при продаже акций таких компаний при условии, что они владели такими акциями
не менее трех лет до продажи.
4. Освобождение от налогов частных инвесторов – владельцев зарегистрированных компаний. Им
разрешается вычитать из своего чистого дохода, подлежащего налогообложению, 50% средств, использованных для покупки таких акций в 1984 – 1993 гг.
Служащим таких компаний разрешается вычитать из
дохода полностью всю сумму, потраченную на их приобретение. 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 оказания фирмам содействия в организации сбыта на
европейском рынке путем предоставления централизованных 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 расположенный в Бельгии филиал иностранной компании;
центр может действовать от своего имени или в качестве агента членов группы (ТНК); сфера деятельности центра ограничивается Министерством финансов.
Центр до его образования должен получить разрешение в Управлении по подоходному налогу Министерства финансов на особый порядок подсчета
прибыли, подлежащей обложению. Суть его в том,
что налог исчисляется на основе „цена плюс издержки”, при этом облагаемая прибыль может быть установлена в размере 5% от издержек центра. В случае,
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Рис. 2. Динамика пассажиропотока аэропорта Шарлеруа за 5 лет [11]

если подсчитанная прибыль центра равна по меньшей
мере 5% его издержек, то нет опасности, что бельгийская налоговая администрация попытается увеличить 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 распределительный центр должен: 1) быть организован в форме бельгийской резидентной компании или в форме бельгийского отделения иностранной компании; 2) ограничить
свою деятельность в пределах, обусловленных специальным циркуляром от 30 ноября 1994 г.; 3) осуществлять свою деятельность только в интересах членов группы; 4) не принимать на себя какие-либо коммерческие 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 соответствии 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 предприятия или предприятия в сфере услуг, имеющие
статус бельгийской коммерческой компании; 2) предприятия, деятельность которых направлена на разработку новых продуктов и технологий или же относится к одной из следующих сфер: обработка информации современными методами, разработка программ
для ЭВМ, микроэлектроника, включая световую,
использование ЭВМ в управлении, автоматизация,
связь и биоинженерия; 3) предприятия, правление которых расположено, как и производство, в „зоне (зонах) Т” в течение 5 лет после публикации королевского указа о границах зоны.
Предприятие может также перебазироваться в
такую зону. Число работающих по найму на таком
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

предприятии в течение первых двух лет его деятельности не должно быть менее 10 и более 200 человек.
К 1993 г. в „зонах Т” было создано 15 таких предприятий 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. Предприятиям в „зонах Т” предоставляются практически
такие же налоговые льготы, как и координационным
центрам.
К мерам стимулирования экспорта можно отнести проводимый в Бельгии ежегодно конкурс фирм
за более активную деятельность на внешних рынках.
Конкурс, организуемый Бельгийским отделом внешней торговли (БСВТ) (Belgian Foreign Trade Office)
рассчитан на привлечение всех бельгийских компаний, экспортирующих товары, технические достижения или услуги бельгийского происхождения или производства. Он направлен на поддержку мер, принимаемых экспортирующими компаниями за границей.
Критериями отбора являются: 1) значительное увеличение экспорта; 2) существенное проникновение на
рынок или преодоление барьеров на труднодоступных
рынках; 3) экспорт новых видов продукции с последующим продвижением технологии; 4) динамичное
приближение компании к экспортной деятельности. В
1993 г. было присуждено по 2 премии Оскара: фирмам, производящим потребительские товары; выпускающим оборудование и предоставляющим услуги.
Организации, оказывающие содействие развитию внешнеэкономической деятельности фирм.
МСП недостаточно представлены на внешних
рынках. Особенно это касается предприятий с числом занятых менее 20 человек или независимых предпринимателей. Несмотря на то, что довольно значительное количество МСП экспортирует свою продукцию, их общий деловой оборот, предназначенный для
экспорта, невелик. Это иллюстрирует следующий пример. Из 100 предприятий, экспортирующих свою про-
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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 экспорта, т. е. доля делового оборота, полученного за границей, также зависит от размера предприятия.
Следует признать, что обновление экономики
Бельгии с помощью МСП не может считаться законченным, если оно не включает экспортные операции.
Пока структура экспорта в Бельгии продолжает оставаться традиционной и охватывает продукцию металлургической, химической и пищевой отраслей промышленности. Развитие малых и средних предприятий в этих условиях в большей степени зависит от
развития внутреннего спроса, чем от внешнего. Таким образом, частное и государственное потребление,
внутренние инвестиции являются ключевыми факторами для развития всех малых и средних предприятий Бельгии [3].
В федеральном государстве, каким является
Бельгия, региональные организации наделены большими полномочиями в вопросах внешней торговли.
В регионах такими организациями являются:
– в Бельгийском столичном регионе – Департамент 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 региона – Департамент внешних сношений (External
Relations Department – DARE) и Валлонское экспортное агентство (Walloon Export Agency – AWEX).
Географическое расположение на пересечении
основных транспортных потоков Европы, либеральное инвестиционное законодательство, а также широкая поддержка инвесторов – вот лишь некоторые сильные стороны Валлонии. В этом плане обращает на себя
внимание интервью журналу „Эксперт” министра-президента Валлонии Р. Демотта: „Легко ли инвестору
зарегистрировать компанию в Валлонии? Местные
чиновники с большим вниманием прислушиваются к
пожеланиям предпринимателей, намеревающихся создать предприятия в Валлонии. Группа AWEX всегда
поддерживает любое предприятие, только что открывшееся 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 диверсификации экономики постсоветских стран. В этом направлении предприятия Валлонии успешно действуют на

рынке. Например, в пищевой промышленности семейная пивоварня Lefevre пользуется все большей популярностью благодаря своему Брюссельскому белому
пиву. Компания IBА поставляет новейшее оборудование медицинским центрам, чтобы сделать лечение рака
более эффективным. Работающая в области кинопроката компания DCinex недавно открыла свой филиал
в России для обслуживания российских кинотеатров.
Многие валлонские фирмы вложились в производственные предприятия. Это и производство стекла:
компания AGC построила в Клину один из мощнейших 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 производству ПВХ. Кроме того, компания Ргауоn, лидер в
производстве фосфата, – партнер российской компании „Фосагро”, мирового лидера в производстве фосфатных 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 правительство Валлонии направляет усилия прежде всего на создание новых профессий и рабочих мест. В 2005 году
этим усилиям был придан мощный импульс в том,
что касается средств и методов, в результате чего появился „план Маршалла”. Продолжением его стал
„зеленый план Маршалла”, нацеленный на долгосрочное развитие. Этот план, в осуществлении которого
должны участвовать все представители экономических, 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 направлениями, соответствующими нашей ситуации и
требованиям времени: использование человеческого
капитала, развитие научных исследований, улучшение среды для создания новых профессий и рабочих
мест, достижение разумного соотношения занятость /
окружающая среда с целью поддержать рождение
„зеленой” промышленности, в частности в области ремонта зданий, а также соответствия между занятостью и всеобщим благосостоянием, не забывая, конечно, о расширении сетей предприятий, в частности о
полюсах конкурентоспособности. Этот план – главный козырь в политике реиндустриализации, которую
мы решили проводить в Валлонии.
Валлония – не самый богатый регион Бельгии.
Какие отрасли ее экономики наиболее успешны? Валлония находится в процессе коренного перепрофилирования экономики. Долгое время она была одним из
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богатейших регионов Европы благодаря своей высокоразвитой промышленности. Когда развитие ее тяжелой промышленности частично замедлилось, Валлония разработала амбициозный план оживления экономики – как уже упомянутый „план Маршалла” – и
кластерную политику, которая делает упор на полюсы
конкурентоспособности, в которых первенствуют валлонские 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 иностранных инвестиций в Валлонии возрос до 8,3 миллиарда долларов, позволив создать около 22 тыс. рабочих 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 конкурентоспособности в 2006 году была оказана помощь в размере 420 миллионов евро в осуществлении 217 проектов. Кроме того, расходы валлонских предприятий на НИОКР составляют 1,68% нашего ВВП, что значительно превышает средний показатель по Европе (1,24%)” [8].
„Наша цель давать клиенту надежность на уровне 99,9999 процента, или „шести девяток”, – это значит, что при нашем оборудовании сбой в энергопитании возможен лишь в течение 0,0001 процента времени, когда оно используется” [10]. Компания СЕ+Т
была основана еще в 1934 году как спин-офф университета города Льеж и сегодня является одним из
важнейших мировых производителей систем бесперебойного питания, построенных на базе высокоэффективных инверторов. На первый взгляд, принцип
действия систем СЕ+Т прост: сетевое напряжение
преобразуется в постоянное, поступающее на внутреннюю буферную емкость, а затем снова преобразуется в стабильное переменное напряжение, которое
и питает оборудование клиента. Таким образом, повышается эффективность работы всей системы бесперебойного питания, а также сглаживаются колебания напряжения в сети.
Между тем ноу-хау компании, которая работает
преимущественно с клиентами из области телекоммуникаций (до 85% оборота компании приходится на
заказы телекоммуникационных компаний), заключается в производстве отказоустойчивых модульных
систем бесперебойного питания. „Наши системы отличаются тем, что в них может быть до 32 незаисимых модулей. В любой момент вы можете вынуть из
работающей системы любой модуль и заменить его,
например, при необходимости сделать ремонт. Но система продолжит работать в обычном режиме. Такого
не может предложить ни один производитель”, – с гордостью говорит г-н Грандфилс [10]. Такая особеность
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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 российский 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 отличие от СЕ+Т компания Euro-Diesel делает ставку на
другую надежную технологию и на свое ноу-хау. Компания основана в 1989 году, ее оборот в 2011 году
составил 84 млн евро, работает в ней порядка 200 человек. Производит Euro-Diesel динамические источники бесперебойного питания, основанные на принципе накопления кинетической энергии. „Это уникальная технология, мы одни из немногочисленных производителей, ее применяющих”, – говорит менеджер
по маркетингу компании Марк ван ден Брук [10].
Мощность устройств по обеспечению бесперебойного питания, поставляемых Euro-Diesel, составляет от 200 до 3000 киловольт-ампер. В состав
устройства входит синхронная электрическая машина и кинетический аккумулятор энергии, расположенные на одной оси и соединенные с дизельным двигателем. Пока энергоснабжение предприятия идет нормально, синхронная электрическая машина работает
в двигательном режиме и раскручивает аккумулятор.
При вращении аккумулятора, достигающем 3000 оборотов в минуту, запасается гигантское количество
кинетической энергии. Если внешнее энергоснабжение вдруг исчезает, то инерции вращения аккумулятора хватит, чтобы некоторое время вращать вал синхронной машины, которая начинает работать в генераторном режиме и бесперебойно снабжать энергосистему электричеством. За время работы аккумулятора
автоматически запускается дизельный двигатель, который 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 энергоснабжения позволяет решать сразу несколько проблем. Это и экономия площади за счет высокой мощности генераторов, и низкие эксплуатационные издержки. „Фактически вы должны лишь время от времени 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 бесперебойное 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 значительно снизилась, Совет внешней торговли Бельгии – БСВТ
(Belgian Foreign Trade Office – BFTO) остается важнейшим органом по оказанию содействия бельгийским предпринимателям в их деятельности за границей.
Это государственная организация, созданная в
1948 г. Совет директоров включает представителей
национальных и региональных правительств и представителей частного сектора. БСВТ занимается в
основном предоставлением информации, организацией мероприятий по оказанию содействия, координации и кооперации между национальными и региональными органами и частным сектором. В вопросах содействия БСВТ сосредоточился на инициативах на
национальном уровне, которые наиболее представлены в зарубежных странах. Так он ежегодно организует и координирует деятельность бельгийских миссий, посещающих другие страны.
Экспорт в Бельгии пользуется широкой поддержкой государства в том числе через:
– Бельгийское бюро внешней торговли путем предоставления информации, содействия в организации
выставок, обмена делегациями;
– „Кредитэкспорт” – полугосударственную организацию, предоставляющую экспортные кредиты;
– „Дюкруар” – полугосударственную организацию, осуществляющую страхование коммерческих
рисков, в том числе по кредитам. (В связи с непогашением коммерческой задолженности России перед
бельгийскими фирмами услуги „Дюкруар” на нее временно не распространяются.)
Свои системы поддержки экспорта и содействия
деловым кругам имеют также и другие регионы Бельгии. Например, Валлония использует следующие механизмы поощрения экспорта малого бизнеса [3].
Экспортный субсидии. Малые и средние предприятия Валлонии могут пользоваться целой серией
субсидий в области развития их экспортной деятельности. В районе действует сеть Секретариатов по
управлению экспортом, имеющих целью поддержать
МСП в области логистики и осуществления экспортных операций. Валлонское агентство по осуществлению экспортных операций предоставляет ежегодные субсидии каждому из десяти Секретариатов,

расположенных в десяти основных валлонских
городах.
Одним из видов помощи является предоставление скидки на оплату услуг специалиста по внешней
торговле. Любое малое и среднее предприятие с числом занятых менее 250 человек, имеющее своей целью развитие экспорта товаров и услуг, может воспользоваться услугами специалиста, который осуществит аудит. Его услуги оплачиваются исходя из размера гонорара не более 20 тыс. бельгийских франков
в день по регрессивной шкале от 75 до 25% в зависимости от длительности работы.
„Визитная карточка предприятия”. Целью этого
вида помощи является содействие в продвижении
продукции МСП на рынки других стран путем профессиональной поддержки с помощью брошюр и видеограмм. Любое валлонское предприятие может воспользоваться этой мерой, состоящей в предоставлении возвратных авансов сроком на пять лет на условиях 8%-ных годовых.
Индивидуальное участие предприятий в ярмарках также может быть субсидировано с помощью
Валлонского агентства по экспортным операциям,
финансовое участие которого достигает 50% оплаты
расходов по аренде экспозиционных стендов, предоставляемых в форме субсидии. Возможно, что МСП
стремятся выйти на рынки стран, находящихся за пределами ЕС. В этом случае фонд внешней торговли
может поддержать инициативы и действия МСП путем предоставления ссуд или финансовых гарантий.
Программа исследования рынка с помощью студентов, так называемая программа „Memorant”. Предприятия, находящиеся в Валлонии, могут осушествить
исследование определенного рынка с помощью студентов, посылаемых на стажировку за границу и представляющих свои исследования в конце обучения. В
случае, если план исследования одобрен Министерством внешней торговли, выбранный студент может
находиться в течение двух месяцев за границей, изучить на месте конкретную проблему в области экспорта и предоставить предприятию выводы этого исследования.
Субсидии, предоставляемые на защиту окружающей среды и использование возобновляемых источников энергии.
Премия за использование возобновляемых видов энергии составляет 15% от уровня принятой программы инвестиций, касающейся использования энергии солнца, воды, переработки промышленных и городских отходов, биомассы, а также геотермических
источников. МСП Валлонии могут проводить исследования в области защиты окружающей среды и переработки различных видов отходов. В этом случае
власти Валлонии могут финансировать от 50 до 70%
программы исследований [3].

152

Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

В. И. Ляшенко
Цель премии за сохранение окружающей среды
– побудить предприятия соблюдать более строгие
нормы, чем предусмотрены властями региона, федерального государства или ЕС в сфере окружающей
среды, способствовать проведению мероприятий по
очищению и оздоровлению загрязненных мест. Инвестиционные программы могут иметь своим объектом: 1) загрязнение атмосферы; 2) борьбу с шумом;
3) повышенные технологические риски; 4) сброс использованной 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 минимальных допустимых норм.
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Ляшенко В. І. Державне сприяння розвитку
підприємницької діяльності в Бельгії
Державна політика, направлена на сприяння розвитку 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 зовнішньоекономічну діяльність.
Ключові слова: розвиток, підприємництво, субсидії, малий бізнес.
Ляшенко В. И. Государственное содействие
развитию предпринимательской деятельности в
Бельгии
Государственная политика, направленная на оказание содействия развитию предпринимательской
деятельности, в последние годы переместилась на региональный уровень, то есть на уровень трех регионов: Брюссельского, Валлонии и Фландрии. Ее главной целью является предоставление регионам автономии по все более широкому кругу вопросов, включая 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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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Жилищно-коммунальное хозяйство занимает значительную долю в народном хозяйстве Украины и
одновременно выполняет крайне важную функцию по
решению социальной задачи обеспечения нормальной
жизни населения страны. Данная отрасль уже в течение длительного времени находится в состоянии глубокого кризиса и положение продолжает ухудшаться.
В работах украинских учёных [3 – 8] многократно анализировалось состояние отрасли и выделялись
наиболее острые её проблемы:
– низкий технический уровень действующих
предприятий ЖКХ;
– высокая изношенность основных фондов, увеличение доли ветхих и аварийных сетей;
– низкая эффективность, высокая ресурсо- и
энергоёмкость;
– отсутствие эффективной тарифной политики,
низкая платёжная дисциплина потребителей.
Все вышеперечисленные проблемы тесно взаимосвязаны, что приводит к необходимости их комплексного рассмотрения и решения. В рамках исследований, которые носят комплексный характер, одно
из важнейших мест занимает проблема эффективной
тарифной политики. Процесс формирования тарифной
политики столкнулся с явным противоречием: предприятиям ЖКХ не хватает финансовых средств для
качественного выполнения своих функций, а у населения и предприятий нет возможности „потянуть” очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Возникает своеобразный замкнутый круг,
из которого не видно выхода. Сторонники роста тарифов отстаивают тезис о том, что при сложившейся
системе финансирования предприятия ЖКХ просто не
выживут. В ответ защитники социальных прав населения не менее убедительно доказывают, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги не приведёт к улучшению финансирования предприятий отрасли, но зато значительно усилит социальную напряжённость 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 тарифной политики в сфере ЖКХ, необходимо прежде
всего уточнить экономическую сущность понятия
„услуга” и проанализировать характер услуг, которые
получают потребители от предприятий жилищно-коммунального комплекса.
Понятие „услуга” не является новым в экономической науке. Сущность, характеристики и особенности 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, проблема формирования тарифов на услуги жилищнокоммунального хозяйства с точки зрения экономического анализа сущности услуг ЖКХ получила недостаточно внимания, несмотря на острую необходимость в подобных исследованиях.
Следует сразу заметить, что законодатели Украины недостаточно внимания уделяют вопросам нормализации и унификации разделения понятий „продукция”, „товар”, „работа” и „услуга”, что приводит к значительным нарушениям в организации деятельности
тех или иных отраслей народного хозяйства Украины,
и, что более опасно, не дают возможности выбора
правильного вектора развития таких отраслей. Достаточно часто эти термины рассматриваются как синонимы, особенно в тех случаях, когда потребитель в
процессе комплексного обслуживания получает одновременно несколько видов потребительских благ, которые по традиции называют каким-либо одним термином: реализация товара, выполнение работ, оказание услуг. Данная проблема в значительной степени
касается и предприятий жилищно-коммунального
комплекса Украины.
В своей монографии бывшая заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины (2007 – 2010 гг.) И. В. Запатрина отмечает, что „достаточно свободное определение нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг,
исходящее из желания покрыть все разумные и не
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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 сегодня практически повсеместно потребители не заботятся о том, сколько они используют тепловой энергии, 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 экономическому смыслу данного вида услуг – ведь количество поданной воды совершенно не отражает
реальное качество услуг населению и предприятиям
по водоснабжению и водоотведению. Подобный подход может логично приводить к следующим парадоксальным явлениям:
– поставщики воды не заинтересованы в восстановлении сетей и сокращении потерь воды – гораздо проще добиться увеличения норм потребления,
чем тратить дополнительные средства на текущие и
капитальные ремонты;
– в случае отсутствия индивидуальных квартирных счётчиков, потребители воды никак не заинтересованы в экономии воды, так как оплата за услуги
осуществляется по усреднённым нормативам;
– в случае возникновения финансовых затруднений, предприятия водоснабжения и водоотведения
могут применить различные методы по искусственному повышению расхода (или потерь) воды в сетях.
Возникла парадоксальная ситуация, когда ни поставщики, ни потребители не заинтересованы в экономии воды, которая с каждым годом становится всё
более дефицитным и ценным ресурсом. Даже если
счётчики воды будут установлены в каждой квартире, финансовые поступления предприятиям водоснабжения и водоотведения от потребителей сократятся,
и, соответственно, ухудшится финансовое состояние
самих поставщиков услуг. И это при том, что уже сейчас большинство предприятий ЖКХ работают нерентабельно. Поэтому кризисная ситуация будет только
усугубляться: 1) из-за сокращения финансовых поступлений поставщики воды будут вынуждены или
повышать тарифы, или ухудшать качество водоснабжения; 2) потребители, установившие счётчики, не
получат существенной экономии либо из-за роста тарифов, либо из-за ухудшения качества водоснабжения. Правда, остаётся ещё один вариант, который также можно считать тупиковым: погашать все убытки
предприятий водоснабжения и водоотведения за счёт
дотаций и доплат из местного или государственного
бюджета.
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В данной статье ставится цель – на основе уточнённого определения понятия „услуга” обосновать
особенности формирования тарифной политики на
жилищно-коммунальные услуги.
Для достижения поставленной цели в статье решаются следующие задачи:
– анализ правового содержания понятия „услуга” и внесение предложений по совершенствованию
данного понятия;
– анализ экономического содержания понятия
„услуга” и внесение предложений по дополнению, совершенствованию и уточнению классификации услуг;
– разработка предложений по совершенствованию договорной работы по оказанию услуг;
– обоснование предложений по совершенствованию системы ценообразования на услуги, которые
предоставляются потребителям в сфере ЖКХ.
Анализ законодательной базы Украины даёт возможность сделать вывод о наличии значительных противоречий и „тёмных пятен” в определении понятий
„продукция”, „работа”, „услуга”.
Так, Гражданский кодекс Украины в п.1 ст. 901
даёт одно из наиболее однозначных определений понятия „услуга”: „По договору об оказании услуг одна
сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой
стороны (заказчика) оказать услугу, которая потребляется в процессе совершения определённого действия
или осуществления определённой деятельности, а заказчик обязуется оплатить исполнителю указанную
услугу, если иное не установлено договором” [17].
Таким образом, законодатель чётко определил основные 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 передаёт или обязуется передать имущество (товар) в собственность другой стороне”. А п.1 ст. 656 указывает,
что „предметом договора купли-продажи может быть
товар, который имеется у продавца на момент заключения договора или будет создан … продавцом в будущем”. Таким образом для товара в ГКУ можно выделить следующие отличительные черты:
1) продавец передаёт товар покупателю для потребления этого товара покупателем;
2) заказ на товар может быть сделан покупателем как до, так и после производства этого товара
продавцом.
В ст. 712 ГКУ, законодатель при определении
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понятия „поставка” практически дублирует определение договора купли-продажи, но при этом указывает,
что сторонами договора поставки являются лица, осуществляющие 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 вводится понятие договора подряда. В соответствии с п.1
ст. 837: „По договору подряда одна сторона (подрядчик) 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” законодатель 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 любую работу, в том числе и по изготовлению продукции (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 базовым положениям Гражданского кодекса Украины.
Но при этом в ХКУ также практически дублируются
такие понятия как договор „контрактации сельскохозяйственной продукции”, „договор энергоснабжения”
и др. Таким образом, понятие услуги в Хозяйственном кодексе Украины не рассматривается.
В Законе Украины „О защите прав потребителей” [2], который регламентирует взаимоотношения
поставщиков с потребителями, которые не являются
субъектами хозяйственной или предпринимательской
деятельности, также заложены противоречия в определении 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 (товар), работа или услуга, которые производятся, выполняются или предоставляются для удовлетворения
общественных потребностей”. Таким образом Закон
производит разделение понятий, которое представлено на рис. 1. При этом понятия „изделие” и „товар” в
законе трактуются как синонимы.

ПРОДУКЦИЯ

Изделие (товар)

Работа

Услуга

Рис. 1. Разделение понятий продукция, товар, работа и услуга
Таблица 1
Отличительные особенности видов продукции в ГКУ
Вид
продукции
Товар
Товар

Вид
договора
Куплипродажи
Поставки

Субъекты договора
Продавец
Покупатель
Не указан
Не указан
(любой)
(любой)
СПД
СПД

Работа

Подряда

СПД

Услуга

Услуги

Не указан
(любой)

Не указан
(любой)
Не указан
(любой)
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Время заказа

Время
потребления
Любое
После
производства
Любое
После
производства
Предшествует
После
производству производства
Предшествует Производство
производству и потребление
совпадают во
времени
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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 (передаче) потребителю конкретного, определённого договором материального или нематериального блага, которая осуществляется по индивидуальному заказу потребителя для удовлетворения его личных потребностей”.
Таким образом, анализ положений Закона Украины „О защите прав потребителей” позволяет выявить
следующие недостатки и противоречия:
– если по отношению к родовому понятию „продукция” указывается, что она служит для удовлетворения общественных потребностей, то почему тогда
„работа” и „услуга”, как видовые понятия рассматриваются как способ удовлетворения только личных
потребностей. Это можно было бы объяснить основными задачами ЗУ „О защите прав потребителей”, но
тогда и по отношению к продукции следовало бы указать её использование только в личных целях;
– неясно, почему в определении понятий „работа” и „услуга” законодатель на первое место поставил
понятие „деятельность” – ведь при производстве товаров продавец (поставщик) также осуществляет производственно-хозяйственную деятельность;
– понятие „работа” законодатель рассматривает
как „деятельность по производству товара”, а понятие
„услуга” как „деятельность … по оказанию (передаче)
потребителю конкретного … материального или нематериального блага” – данные определения в принципе перемешивают рассматриваемые выше понятия,
и это не даёт возможности осуществить их чёткое правовое 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 работы или услуги”.
Наличие выявленных ранее недостатков приводит к тому, что на практике отсутствуют реальные критерии, по которым можно было бы определить, насколько выполненная услуга отвечает установленным
требованиям (стандартам), и в какой степени она соответствует удовлетворению потребностей потребителей.
Законодатель в п. 15 ст.1 Закона даёт определение „недостатка” (продукции) – это „какое-либо неЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

соответствие продукции требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов, условиям
договоров или требованиям, которые предъявляются
к ней …”. При этом возникают серьёзные проблемы,
связанные с согласованием требований соответствующих нормативно-правовых актов, нормативных документов, условий договоров и требований потребителей. Чаще всего основные нормативно-правовые
акты разрабатываются отраслевыми министерствами
и ведомствами, которые защищают прежде всего свои
внутренние монопольные интересы и никак не заинтересованы в максимальном удовлетворении потребностей потребителей. Так, например, в Украине соответствующими постановлениями Кабинета министров
были утверждены формы типовых договоров, которые используются в сфере жилищно-коммунального
хозяйства [14 – 16]. Анализ основных таких договоров показывает, что практически в каждом из них заложено положение, в соответствии с которым поставщик услуг несёт ответственность перед потребителем
за количество, качество и непрерывность предоставления жилищно-коммунальных услуг. Однако, более
детальный анализ позволяет утверждать, что данное
положение носит декларативный характер, что связано со следующими причинами:
1. Выполнение требования непрерывности крайне сложно проверить из-за отсутствия у потребителя
необходимых средств технического контроля непрерывности. Теоретически, подобные данные могут быть
у поставщика услуг, но он не заинтересован в предоставлении этой информации потребителю. Кроме
этого непрерывность предоставления услуги может нарушаться 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 предоставляемых услуг также сложно проверить и проконтролировать по тем же причинам, которые были указаны в предыдущем пункте.
3. Контроль у потребителя осуществляется только 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 последствиям:
– 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 весьма спорное право потребителя услуг временно отказываться от них по собственному желанию);
– поставщик не заинтересован в повышении качества поставляемых услуг (или соблюдении требований по качеству), так как снижение качества является одним из способов получения дополнительной
экономии затрат при сохранении тарифов на жилищнокоммунальные услуги неизменными;
– оплата услуг по единым нормам не стимулирует потребителей и поставщиков в снижении ресурсои энергоёмкости; более того, такие программы прямо
наносят ущерб предприятиям-поставщикам жилищнокоммунальных услуг, так как любая экономия со стороны потребителя автоматически оборачивается для
них уменьшением объёмов финансирования.
Для разрешения данной проблемы целесообразно вернуться к первоисточникам – авторам, которые
заложили основы исследований процесса удовлетворения потребностей потребителей в рыночных условиях.
Так, в своей классической работе Ф. Котлер [1]
выделяет следующие понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и др. [1, с. 47]. При этом
нужда определяется как „… чувство ощущаемой человеком нехватки чего-либо”, потребность – как „…
нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида”
[1, с. 47], запрос – как „… потребность, подкреплённая 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 потребления” [1, с. 49]. Таким образом, Ф. Котлер не разделяет в общетеоретическом смысле различные виды
продукции и товаров (на производственные, непроизводственные, материальные, нематериальные и т. д.)
и не разделяет товары на отдельные группы: товары,
работы и услуги. Тем не менее, в определении потребности Ф. Котлер признаёт, что нужда может принимать „специфическую форму”, что позволяет рассматривать потребность как видовое понятие по отношению 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 получает два вида потребительских благ: непосредственную пользу от услуги и возможность получения этой
услуги по своему желанию в любой (или определённый) момент времени. Исходя из данного подхода,

автор статьи предлагает при классификации продукции в качестве базовых использовать два критерия
(признака):
1. Как соотносятся во времени процессы производства и потребления продукции:
– производство предшествует потреблению;
– производство и потребление совпадают во времени.
2. Степень готовности продукта (товара, продукции), на которые потребитель осуществляет заказ:
– заказ на уже готовую (произведенную) продукцию;
– заказ на продукцию, которая ещё не произведена, 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 потреблению, заказ осуществляется на продукцию, которая
уже произведена (производство – заказ – потребление). Данная категория достаточно полно определена
в законодательстве и поэтому не требует дополнительных пояснений. Можно лишь добавить, что если товар приобретается не с целью личного потребления, а
с целью производственно-хозяйственного использования, то тогда можно говорить не о сделке куплипродажи, а о договоре поставки.
2. Работа – производство предшествует потреблению, но заказ осуществляется на продукцию, которая ещё не произведена (заказ – производство – потребление). Данное определение традиционно применяется для характеристики договора подряда. Но следует 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 (экономического блага) сразу появляется ряд дополнительных
требований, которые должны в обязательном порядке
учитываться при заключении договоров на выполнение работ (в основном, это перечень обязанностей и
дополнительная ответственность производителя):
– в обязательном порядке должны оговариваться сроки выполнения работы (либо этапы её выполнения);
– так как товар ещё только предстоит произвести, то должны быть рассмотрены дополнительно возможные варианты изменения цены;
– при необходимости, лицо, выполняющее работы, 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 работы, выполняемые в определённое время года и т. д.).
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3. Услуга первого рода – моменты производства
и потребления совпадают, заказ на услугу потребитель осуществляет предварительно.
4. Услуга второго рода – моменты производства
и потребления совпадают, заказ на услугу потребитель 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 второго 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 отдельно.
3. Одноставочный тариф можно использовать
только для услуг второго рода.
4. Нарушение порядка предоставления услуг
первого рода может быть основанием для уменьшения или полного отказа от платежа по первому тарифу (платы за регулярное обслуживание).
5. Поставщики услуг могут дополнять существующие тарифы системой различных льгот, надбавок 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 мероприятий:
– необходимо внести соответствующие изменения в действующее законодательство с целью формального разделения таких понятий, как товар, работа 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 ответственности как потребителей, так и поставщиков услуг.
Дальнейшие исследования в данном направлении имеют следующие перспективные направления:
– необходимо проведение дополнительных исследований по экономическому обоснованию величины
тарифа за обслуживание клиентов при предоставлении различных видов услуг первого рода;
– целесообразно проведение исследований по
оптимизации размеров и структуры организаций, предоставляющих услуги ЖКХ;
– разработка действенных предложений по стимулированию как поставщиков, так и потребителей к
проведению политики ресурсо- и энергосбережения.
Таблица 2

Перечень различий услуг первого и второго рода
Основные признаки
Услуги первого рода
Услуги второго рода
Основные видовые Заказ на услугу произ- Заказ на услугу произразличия.
водится предварительно.
водится в момент возникновения
потребности у потребителя.
Пример услуг.
- подача воды населению; - услуги общественного
- электроснабжение;
транспорта;
- образовательные услуги. - медицинские услуги.
Возможность
сво- Доступ к услуге потре- Доступ к услуге носит
бодного доступа к битель получает в любое характер „присоединеуслуге.
время; обеспечение досту- ния” к деятельности
па – обязанность постав- поставщика услуг.
щика.
Степень индивидуа- Чаще всего носит индии- Чаще всего носит груплизации услуг.
видуальный характер.
повой характер.
Обязательства пос- Поставщик
выполняет Поставщик выполняет
тавщика услуг по от- свои обязательства перед свои обязательства пеношению к потреби- потребителем в полном ред потребителем в
телю.
объёме, в соответствии с зависимости от своих
возможностей.
договором.
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Шевченко В. В., Свістунова М. В. Особливості формування тарифної політики на житлово-комунальні послуги
В статті розглянуто особливості формування тарифної політики на житлово-комунальні послуги. Було
проведено аналіз поняття „послуга” та внесено пропозиції по уточненню класифікації послуг. Внесено пропозиції із удосконалення договірної роботи та тарифної політики на житлово-комунальні послуги.
Ключові слова: послуга, житлово-комунальний
комплекс, тарифна політика.
Шевченко В. В., Свистунова М. В. Особенности формирования тарифной политики на жилищно-коммунальные услуги
В статье рассмотрены особенности формирования 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 предложения по совершенствованию тарифной политики на
жилищно-коммунальные услуги.
Ключевые слова: услуга, жилищно-коммунальный 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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РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ДИНАМІКУ
КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Постановка проблеми. Пріоритетним напрямком 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 конкурентоспроможності 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 господарстві держава є основним кумулятивним центром,
що регулює формування ринкового середовища й забезпечує стабільність економічного зростання. Ефективність грошово-кредитного регулювання залежить
від стратегії монетарної політики, що визначається
впливом на всі сфери господарського життя суспільства та формування закономірностей економічного
розвитку у перехідний період. У нашій країні монетарна політика реалізується Національним банком
України (НБУ), що здійснює емісію грошей, регулює
платежі й резерви комерційних банків. З різним ступенем успішності НБУ виконує функції регулятора, а
саме: проводить операції на відкритому ринку, визначає величину дисконтної ставки, змінює рівень резервної норми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В
економічній літературі представлений досить широкий
спектр думок щодо можливостей державного втручання 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 малого підприємництва присвячені праці багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених: Адамика Б. П. [13], Барановського О. І. [11], Малюгіної А. О. [10], ГрідасоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

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 досліджують теоретичні та практичні аспекти державного регулювання банківської діяльності та регулювання
кредитних послуг банків. О. І. Барановський розглядає регуляторну політику урядів і центральних банків
зарубіжних країн в умовах фінансової кризи. К. Л’іберт визначає кредитне посередництво як один з
шляхів подолання наслідків фінансової кризи у країнах Європи. Взаємозв'язку процентної політики Національного 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. Салтикової. Питання державної підтримки малого та середнього бізнесу у країнах Європи розглянуті в дослідженні А. О. Малюгіної. Однак приведені дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених не враховують 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 обґрунтування необхідності системного розгляду впливу процентної політики Національного банку України
на кредитну активність комерційних банків для задоволення попиту суб'єктів підприємницької діяльності
в додаткових коштах.
Виклад основного матеріалу. Головною проблемою розвитку малого підприємництва в Україні залишається 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 кредитування для нього будуть не вигідними, він відмовиться
від даного джерела фінансових ресурсів. З іншого боку
банк (фінансова установа), який також прагне отримати прибуток і саме тому не стане зменшувати кредитні ставки за кредитом та пом'якшувати умови кредитування 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 державними органами регулювання і контролю діяльності
фінансових установ (НБУ).
Протиріччя окремих кінцевих цілей державного
регулятивного впливу на економіку спонукає центральний 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 „перегріву” економіки, ані її спаду.
Центральний банк є особливим органом, що зумовлено 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, налагодження 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 центральним банком України, особливим центральним органом державного управління [1].
Національний банк бере активну участь у
державному управлінні економічними процесами в
Україні шляхом проведення грошово-кредитної політики, а також здійснює спеціальні управлінські заходи у формі адміністративного та індикативного регулювання 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 функцію через специфічні засоби і методи грошово-кредитної політики, за допомогою яких відбувається регулювання обсягу грошової маси. До таких методів,
згідно із законом, відносяться [2]:
– визначення та регулювання норм обов'язкових 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 надходжень в іноземній валюті;
– зміна строків розрахунків за операціями експорту товарів;
– емісія власних боргових зобов'язань та операції з ними.
В практиці більшості центральних банків різних

країн світу основним інструментом монетарного впливу на економіку є процентні ставки, специфіка дії яких
формує окремий, так званий процентний канал трансмісійного впливу [3, с. 153]. Загальний механізм дії
цього каналу полягає в тому, що зміна грошово-кредитної політики (насамперед через офіційну облікову
ставку) прямо впливає на короткотермінові ставки на
фінансовому ринку і через криву дохідності – на довготермінові.
Наразі основним негативним явищем у розвитку
підприємств, пов'язаним з дією процентної політики
НБУ та її впливом на функціонування банківської системи, є зростання витрат унаслідок підвищення процентних ставок за банківськими кредитами, що відповідно призводить до зменшення отримуваних фінансових результатів суб'єктів господарювання.
На процес формування процентної ставки за кредитом держава не має прямого впливу. Вона шляхом
виділення додаткових ресурсів за пільговою ставкою
може мати вплив на розмір процентної ставки за кредитними 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 ставка 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 грошовокредитної 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, підвищення центральним банком облікової ставки призводить
до зростання процентних ставок комерційних банків
за кредитами та депозитами. Для вирішення цих протиріч необхідне втручання держави опосередковано
через окремі економічні регулятори та напряму через
фінансування ресурсів банкам за пільговими ставками.
Політика Національного банку України із маневрування офіційною процентною ставкою знаходиться
в руслі загальноєвропейської тенденції щодо зниження 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 історично низького рівня – із 0,75% до 0,5%.
Національний банк також знизив облікову ставку 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 макроекономічні умови реалізації грошово-кредитної політики
були нестабільними, що було пов'язано з несприятливою ситуацією на зовнішніх товарних та фінансових
ринках, яка відповідним чином позначалася на ринкових очікуваннях. Зазначене вимагало гнучкості та оперативності в проведенні грошово-кредитної політики.
З метою підтримки ринкових тенденцій щодо здешевлення вартості кредитів Національний банк України 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 мобілізаційних операцій (17,2 млрд грн) [5].
Також спостерігалася тенденція до поступового
зниження вартості кредитних ресурсів. Так, середньозважена відсоткова ставка за кредитами в національній
валюті на міжбанківському кредитному ринку знизилась 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 нестабільності у світовій фінансовій системі та погіршення ринкових 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 ринкових очікувань у червні – листопаді 2012 року депозити населення в іноземній валюті зростали (в середньому на 2,5% за місяць), у той час як депозити в
національній валюті – суттєво не змінювалися (середньомісячний 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].
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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 грошовокредитної політики поліпшилися, що було пов'язано з
послабленням дії сезонних чинників та завершення
електорального процесу. Також стабілізації стану грошово-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 розширено інструментарій впливу Національного банку
України на грошово-кредитний ринок.
Поліпшення ситуації наприкінці року позначилася на структурі приросту банківських депозитів.
Приріст депозитів населення в національній валюті за
місяць (3,5%) значно перевищував відповідний показник в іноземній валюті (0,7%). Також спостерігається
зменшення попиту на іноземну валюту, що сприяло
уповільненню процесу перетікання гривні на валютний ринок, це сприяло насиченню банківської системи
ліквідністю та відповідно зниженню відсоткових ставок. Середньозважена процентна ставка за міжбанківськими 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 України була направлена на стимулювання процесів економічного зростання. З метою підтримки ринкових тенденцій щодо здешевлення вартості кредитів Національний банк України двічі знизив облікову ставку 23 березня 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 знижував ставки за постійно діючими механізмами рефінансування овернайт – до 8,5% та до 10,5% за забезпеченими 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 мобілізаційними інструментами – 2,4% порівняно з 2,6% відповідно [4].
Динаміку зазначених процентних важелів протягом місяців 2011 – 2013 рр. зображено на рис. 1.
Як видно з графіку основною тенденцію в процентній політиці НБУ є зниження процентних ставок за

всіма важелями рефінансування, що повинно призвести
до здешевлення грошової маси та як наслідок збільшення її доступності через кредитування комерційними банками для суб'єктів підприємницької діяльності.
Завдяки стимулюючим заходам Національного
банку України протягом 2012 та 2013 років спостерігаються тенденції до поступового зменшення вартості
ресурсів як за міжбанківськими операціями, так і за
операціями банків з клієнтами. Так, протягом зазначеного періоду процентні ставки за активними та пасивними операціями комерційних банків, у тому числі
на міжбанківському кредитному ринку, були нижчими порівняно попередніми роками (табл. 2).
Вартість коштів за депозитно-кредитними операТаблиця 1

Процентні ставки Національного банку України, % [4 – 5]
Показники
Облікова ставка Національного банку України
Середньозважена ставка за всіма інструментами
рефінансування
у тому числі:
Кредити овернайт
Кредити, надані шляхом проведення тендера
Операції репо
Стабілізаційні кредити

2011
2012
2013
грудень грудень квітень травень червень
7,75
7,5
7,5
7,5
7,0
12,4

8,1

7,9

7,8

7,9

9,4

8,7

8,7

8,7

8,0

12,5
12,6
-

7,5
7,9
-

7,5
7,6
-

7,5
7,6
9,5

6
7,6
-

Рис. 1. Процентні ставки рефінансування Національного банку України [6]
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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 ставка 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 процентних 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 груднем минулого року зменшилися середньозважені процентні 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]
Показники

2011

2012

2013

Ставки за кредитами в національній валюті
17,2
Ставки за депозитами в національній валюті
11,1
Середньозважена ставка за угодами на міжбанківському
9,5
кредитному ринку

17,6
13,7

15,9
10,6

8,1

2,4

Рис. 2. Динаміка середньозважених процентних ставок за кредитами та депозитами у 2011 – 2012 роках

Рис. 3. Динаміка середньозважених процентних ставок за кредитами та депозитами у 2012 – 2013 роках
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рівняно з 13,7%; угодами на міжбанківському кредитному ринку – до 2,4% з 8,1%. Середньозважені
процентні ставки в іноземній валюті в березні поточного року порівняно з груднем 2012 року дещо збільшилися, зокрема за: депозитами – до 5,6% з 4,8%;
кредитами – до 10,0% з 9,3% [4 – 5].
Отже, з моніторингу процентної політики Національного банку можна зробити висновок про те, що
його вплив як регулятора грошово-кредитної політики є суттєвим. Виважена та своєчасна політика НБУ у
2012 та першому кварталі 2013 року сприяла зниження вартості коштів на всіх сегментах грошово-кредитного ринку. Так середньозважена ставка за кредитами в національній валюті за І квартал 2013 року зменшилася до 15,9% з 17,6%, на міжбанківському ринку
– до 2,4% з 8,1%. Що призвело до пожвавлення кредитної 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 параметрів економічного та соціального розвитку.
Зазначені зміни в грошово-кредитній політиці національного банку України сприяли наступним змінам
параметрів кредитного ринку для малого підприємництва. Зокрема, у першому кварталі 2013 року спостерігається 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 проходить 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 бізнесу позичальника, а за рахунок твердої застави та
мінімального резерву під кредитну операцію. Найкращим для банків предметом забезпечення залишається
нерухомість, причому її вартість (за оцінкою банку) повинна перевищувати розмір кредиту в 1,5 – 2 рази.
Кількість банків, що працюють із сегментом
мікро-, малого та середнього бізнесу, за проаналізований період зменшилася на один – тимчасово призупинено кредитування у „Правекс-банку”. Також „Дельта банк” значно скоротив продуктовий ряд для клієнтів
малого бізнесу.
Середній рівень процентних ставок за заставними 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 застави (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-, малого 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 урахуванням щомісячної комісії, яка напряму збільшує розмір
процентної ставки). Також за даним видом кредитування існує одноразова комісія від 1 до 9,99%.
Максимальна сума, яку можна отримати без застави
– 250 000 грн. Найдешевший кредит без застави з максимальною сумою у 100 000 грн можна отримати в
„ПроКредит Банку” під 24% річних з одноразовою комісією 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 кредитними продуктами, що пропонуються сегменту мікро-,
малого та середнього підприємництва.
Процентна ставка, зазначена на графіку, розрахована як середньоарифметичне значення задекларованих банком процентних ставок (тільки процентна
ставка, без урахування можливих комісій) у розрізі
кредитних продуктів.
Кредитні продукти згруповані таким чином: –
автотранспорт – заставні кредити, цільовим призначенням яких є придбання автотранспорту; – нерухомість
– заставні кредити, цільовим призначенням яких є придбання нерухомості; – устаткування – заставні кредити, цільовим призначенням яких є придбання обладнання; – поповнення оборотних коштів – заставні кредити, цільовим призначенням яких є поповнення оборотних коштів; – мікро – заставні кредити, що надаються на різні цілі, пов'язані з розвитком (розширенням) 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 господарювання складає 75,4% від загальної кількості виданих кредитів (табл. 5) [9].
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Таблиця 3
Перелік банків активно працюючих з сегментом малого та середнього підприємництва [8]

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ПАТ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”
ПАТ „Ерсте Банк”
ПАТ „ПІРЕУС БАНК МКБ”
ПАТ „ПРОКРЕДИТ БАНК”
ПАТ „Укрсоцбанк”
ПАТ „Універсал Банк”
ПАТ „ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК”
ПАТ „ФОЛЬКСБАНК”
ПАТ „Альфа-банк”
ПАТ „Астрабанк”
ПАТ „БАНК КІПРУ”
ПАТ „Брокбізнесбанк”
ПАТ „ВБР”
ПАТ „ВТБ”
ПАТ „Дельта банк”
ПАТ „Златобанк”
ПАТ „Имексбанк”
ПАТ „Банк „Київська Русь”

19.
20.
21.

ПАТ „Банк Кредит Дніпро”
ПАТ „Кредитпромбанк”
ПАТ „Кредобанк”

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

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ПАТ „Мегабанк”
ПАТ „Надра”
ПАТ „ОТР”
ПАТ „Ощадбанк”
ПАТ „Банк Південний”
ПАТ „Правекс-банк”
ПАТ „Приват банк”

ПАТ „Промінвестбанк”
ПАТ „ПУМБ”
ПАТ „Райффайзен Банк Аваль”
ПАТ „СБЕРБАНК РОСІЇ”
ПАТ „Сведбанк”
ПАТ „УББ”
ПАТ „Укргазбанк”
ПАТ „Укрсиббанк”
ПАТ „Укрексимбанк”
ПАТ „УПБ”
ПАТ КБ „ФІНАНСОВА
ІНІЦІАТИВА”
40. ПАТ „Фінанси и кредит”
41. ПАТ „Банк Форум”
42. ПАТ „Банк Хрещатик”
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Таблиця 4
Динаміка ставок за кредитними програмами для МСП [8]
Програми кредитування
Автотранспорт
Мікро кредит
Нерухомість
Устаткування
Поповнення обігових коштів
Експрес кредит

2012г
(ІІ квартал)
19,38%
22,15%
21,36%
21,23%
20,96%
24,60%

2012г
(ІІІ квартал)
22,01%
23,55%
23,37%
23,51%
22,90%
27,86%

2012г
(ІV квартал)
23,58%
25,08%
24,91%
24,24%
24,74%
29,25%

2013г
(І квартал)
21,71%
23,11%
23,07%
22,65%
22,62%
26,20%

Рис. 4. Динаміка рівня процентних ставок за програмами кредитування МСП
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Проте стан кредитування малого підприємництва знаходиться у скрутному становищі. Спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги кредитів наданих малим підприємствам у загальному обсязі кредитного портфелю банків України. Питома вага кредитів, 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 процентну політику комерційних банків по кредитним та депозитним операціям шляхом непрямих засобів керування. Та кредитні й депозитні операції не є єдиними
об'єктами управління процентної політики комерційних банків.
Поряд з обліковою ставкою НБУ також активно
використовує такий важливий важіль грошово-кре-

дитного регулювання як зміна норм обов'язкових резервів. Очевидно, що норми резервних вимог центральних банків мають не скільки прямий, скільки непрямий вплив на процентну політику комерційних
банків, тому що банки формують свої депозитні і кредитні портфелі (беручи до уваги процентну політику
щодо депозитних та інвестиційних операцій) з урахуванням норм відрахувань, установлених НБУ. Наразі
у комерційних банків стосовно НБУ виникають обґрунтовані претензії стосовно визначення норм обов’язкових резервів і наступного використання залучених
коштів на рахунки резервування в НБУ.
Справа в тому, що в нашій країні норми обов'язкових резервів диференційовані лише в залежності від
термінів зберігання коштів у депозитах. У світовій
банківській практиці також широко використовується

Таблиця 5
Основні показники діяльності банків України (млн., грн.)
№
з/п
1
1.
1 .1

1 .2
2.
2 .1

3.
3 .1
3.1.1

3 .2
3.2.1

Назва показника
2
Кредити надані
з них:
кредити, що надані
суб’єктам
господарювання
кредити, надані
фізичним особам
Довгострокові кредити
з них: довгострокові
кредити суб’єктам
господарювання
Зобов’язання банків
з них:
кошти суб’єктів
господарювання
з них: строкові кошти
суб’єктів
господарювання
кошти фізичних осіб
з них: строкові кошти
фізичних осіб

01.01.
2008
3

01.01.
2009
4

01.01.
2010
5

01.01.
2011
6

01.01.
2012
7

01.01.
2013
8

01.07.
2013
9

485 368

792 244

747348

755 030

825320

815 327

832917

276 184

472 584

474991

508288

580907

609202

628245

153 633

268 857

222538

186540

174650

161775

163358

291 963

507 715

441778

420061

426430

394246

392677

156 355

266 204

244412

262199

290348

276683

281 933

529 818

806 823

765127

804363

898793

957872

1018500

111 995

143 928

115204

144 38

186 13

202550

207888

54 189

73 352

5 0511

55 276

74239

92786

90735

163 482

213 219

210006

270733

306205

364003

407993

125 625

175 142

155201

206630

237438

289 29

319805

Таблиця 6
Питома вага кредитів, наданих банками України малим підприємствам [10]
Роки

Питома вага кредитів, %

2010

10,7

2011

12,6

2012

13,7
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диференційований підхід при визначенні норм обов'язкових резервів. Наприклад, у Німеччині Бундесбанк
застосовує таку систему резервування: за поточними
зобов’язаннями – не більше 30%, за строковими депозитами – не більше 20%, за ощадними вкладами –
не більше 10% [11].
У даних межах Бундесбанк має можливість варіювати норми в залежності від цілей регулювання.
Поряд із цим у багатьох країнах застосовується також
диференціація норм обов'язкових резервів у залежності від розміру внеску, що може бути використано
й у вітчизняній практиці. Наприклад, Бундесбанк використовував 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 ставки 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 резервів. Відповідно до чинного законодавства, НБУ
використовує ці кошти з метою підтримки стабільності
банківської системи. Водночас, жодне гучне банкрутство великих комерційних банків країни не супроводжувалося підтримкою з боку НБУ у вигляді видачі
коштів із резервного фонду. Важливим є юридично
визначити норми витрачання коштів із фонду резервування, що зніме напруженість у відношеннях центрального і комерційних банків, а також дозволить більш
обґрунтовано і аргументовано підходити до оцінки
складної ситуації, що склалася по підтримці стабільності кожного окремого комерційного банку і банківської системи в цілому [12].
В період низької кредитної активності комерційних банків у сфері кредитування малого підприємництва ефективним інструментом впливу з боку Національного банку України є механізми прямого кредитування: 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 підприємства, які відчувають труднощі з доступом до кредитних 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 підприємство, особливо МСП, якщо воно зіткнулося з проблемою фінансування;
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• розглядати обставини, в яких виявилося кожне підприємство, і пропонувати конкретні способи
рішення в кожному можливому випадку;
• призначати кредитних посередників у кожному департаменті, щоб розглядати заявки підприємств
на місцях;
• повідомляти уряду про всі серйозні проблеми.
Звернення до посередника дозволяє двом підприємствам з трьох (63%) знайти фінансування після
першої відмови. Дослідження проведене Банком
Франції показало, що абсолютна більшість підприємств (89%), успішно пройшли через кредитне посередництво, змогли подолати кризу, в той час як практично третина компаній, яким не вдалося допомогти,
були визнані неспроможними протягом наступного
року.
У цілому можна виділити три фактори, які пояснюють успіх кредитного посередництва. По-перше, це професіоналізм посередників, які працювали
„на місцях”, в департаментах, їх знання регіональних
економічних особливостей і можливість підтримувати тісні відносини з банківським співтовариством.
По-друге, це підтримка з боку OSEO. Гарантії, надані цією організацією, значно полегшили розгляд заявок. І, нарешті, по-третє, прийняття фінансовою
спільнотою кредитного посередництва. На початку дії
цього механізму позиція керівників банків коливалася від обережності до ворожості. Але в підсумку
компетентність і зважені дії кредитних посередників
змусили змінити свою думку навіть самих негативно налаштованих керівників [14].
Тож, доцільним для України є створення при
відділеннях НБУ служб медіації кредитування (посередництва), метою яких є відновлення діалогу між кредитором та позичальником, відкриття банківських кредитних ліній, що сприятиме відновленню фінансового
забезпечення суб’єктів господарювання, які гостро
його потребують. Медіація – це процес, в якому нейтральна третя сторона, медіатор, допомагає вирішити
конфлікт, сприяючи виробленню добровільної угоди
між конфліктуючими сторонами. Медіатор полегшує
процес спілкування між сторонами, допомагає глибше зрозуміти їхні позиції та інтереси, шукає ефективні
шляхи вирішення проблеми, надаючи можливість сторонам дійти власної згоди.
Для поліпшення ситуації, яка склалася необхідно створення механізму впливу держави на розвиток
кредитування малого підприємництва з ціллю узгодженості грошово-кредитної політики з потребами
банківського сектору та суб'єктів господарювання.
Приклад можливого механізму регуляторного впливу НБУ на кредитування малого підприємництва запропонований на рис. 4.
Такий механізм дозволить розмежувати сфери
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впливу прямих і непрямих важелів на процес кредитування, та відстежити результати такого впливу.
Одним з ключових каталізаторів процесу кредитування в сучасних умовах повинні стати служби кредитної медіації, на які буде покладено функції посередника для налагодження взаємодії кредитора та позичальника.
Отже, процентна ставка Національного банку
України повинна змінюватися до реакції ринку на поточне зниження процентної ставки, а також до змін економічної ситуації в країні. Актуальним також є використання прямих та непрямих важелів регулювання грошовокредитного 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 зростання економіки. Підприємства малого бізнесу як у
розвинутих країнах, так і в тих, що розвиваються,
завжди мали труднощі з отриманням фінансової допомоги 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 відбувається збільшення ризиків при кредитуванні.
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В статті досліджено стан процентної політики на-
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ціонального банку України. Розглянуті важелі регулятивного впливу національного банку України на кредитування суб'єктів малого підприємництва та шляхи
поліпшення доступу до кредитних ресурсів суб'єктам
малого підприємництва. Запропоновано створення
служб медіації, на які буде покладено функції посередника для налагодження взаємодії кредитора та позичальника в ході процесу кредитування суб'єктів
малого підприємництва.
Ключові слова: грошово-кредитна політика,
регуляторна політика, Національний банк України,
суб'єкти малого підприємництва, процес кредитування, комерційний банк, облікова ставка НБУ, медіація.
Колесникова Г. В. Регуляторное влияние Национального банка Украины на динамику кредитования малого предпринимательства
В статье исследовано состояние процентной политики Национального банка Украины. Рассмотрены
рычаги регулятивного воздействия Национального
банка Украины на кредитование субъектов малого
предпринимательства и пути улучшения доступа к
кредитным ресурсам субъектам малого предпринимательства. Предложено создание служб медиации,
на которые будут возложены функции посредника для
налаживания взаимодействия кредитора и заемщика
в ходе процесса кредитования субъектов малого предпринимательства.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика,
регуляторная политика, Национальный банк Украины,
субъекты малого предпринимательства, процесс кредитования, коммерческий банк, учетная ставка НБУ,
медиация.
Kolesnikova G. V. Regulatory Impact of the
National Bank of Ukraine on the Dynamics of
Lending to Small Businesses
This paper investigates the state of interest policy
of the National Bank of Ukraine. Considered leverage the
regulatory impact of the National Bank of Ukraine on
financing small businesses and ways to improve access
to credit for small businesses. A creation of mediation
services, which will be empowered to debug agent
interaction lender and the borrower in the course of
lending small businesses.
Key words: monetary policy, regulatory policy, the
National Bank of Ukraine, small businesses, the process
of lending, commercial bank, the discount rate, mediation.

171

Стаття надійшла до редакції 10.06.2013
Прийнято до друку 30.08.2013

М. В. Мальчик, Н. А. Гонтаренко
УДК 336.71:658.8
М. В. Мальчик,
доктор економічних наук,
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне
Н. А. Гонтаренко,
кандидат економічних наук,
Рівненський інститут слов'янознавства

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ
Вступ. Конкурентна боротьба на ринку банківських послуг загострюється через:
1) відсутність в Україні середнього класу, який
в країнах з розвинутою ринковою економікою формує 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 характеризується поєднанням цінової і нецінової форм. Цінова
конкуренція вимагає від банків особливу увагу приділяти обґрунтуванню власної цінової стратегії, побудові 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 оновлюватися з урахуванням різноманітних чинників зовнішнього і внутрішнього середовищ.
Постановка завдання. Запропонувати ефективні
механізми використання інструментів цінової політики для покращення конкурентних позицій комерційних банків.
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій. У розробку проблем удосконалення розробки
і реалізації цінової стратегії комерційного банку зробили
внесок Кубів С. І., Крикавський Є. В., Лютий І. О., Ніколаєва 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 комерційного банку і змін ринкової ситуації. Політика ціноутворення – це політика управління з позицій маркетингової концепції цінами на продукти банківської
установи. Цінова політика банку формується і реалізується з дотриманням взаємозв'язків у комплексі банківського маркетингу (маркетинг-міксу).
Цінова політика – це інструмент маркетингового
комплексу, який, в свою чергу, є взаємопов'язаною

сукупністю субінструментів банківського маркетингу. Субінструменти, що належать до цінової політики,
мають взаємодіяти з субінструментами інших маркетингових політик (продуктової, збутової, комунікаційної). Така взаємодія є обов'язковою умовою досягнення 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 середовище банку – це рівень прогресивності менеджменту, який відображається у показниках рентабельності діяльності й показниках рівня стабільності та розвитку клієнтської бази. Зовнішнє середовище – це
макроекономічна і політична кон’юнктури, банки-конкуренти, рейтинг банківської установи, обсяг контрольованого комерційним банком ринку, потенційні і
реальні клієнти банку, регулятивна діяльність держави
у банківському секторі економіки тощо.
Цінова політика банку є дуже важливим інструментом комплексу банківського маркетингу, оскільки від її грамотної побудові залежить гармонічне поєднання інтересів комерційного банку і його клієнтів,
розширення клієнтської бази банку. Об'єктами цінової політики банку є:
1) процентні ставки (перш за все ставки позичкового і депозитного процентів);
2) ставки комісійної винагороди і тарифи за
різноманітними банківськими послугами;
3) величина і рівень торгівельної маржі (для операцій 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 мінімального 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 депозитні 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 зазначимо, 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 установи є максимізація показників прибутковості обов'язково в довгостроковому періоді і бажано – в короткостроковому. Комерційний банк при формуванні цінової стратегії ставить перед собою саме цю мету. Прибутковість 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 впровадження і зростання банк може встановлювати ціну
входження, яка характеризується високим рівнем рентабельності. На фазі впровадження до досягнення точки беззбитковості продукт може бути збитковим, незважаючи на високий рівень рентабельності його ціни.
На фазі зрілості банк підтримує конкурентоспроможність продукту шляхом його модифікації і введення
цінових надбавок (знижок). Отже, інструменти продуктової і цінової політик взаємодіють у складі єдиного маркетингового комплексу.
Гнучкість цінової політики банку проявляється у
комплексному і своєчасному врахуванні зовнішніх і
внутрішніх чинників ціноутворення. Внутрішніми чинниками ціноутворення є:
1) витратність продуктів, що пропонуються конкретним 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 продукти (причому в умовах жорсткої нецінової конкуренції 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 пакетний продаж банківських продуктів передбачає застосування особливо вигідних для клієнта цін;
5) фаза життєвого циклу банківського продукту; оновлення цін в залежності від фази життєвого
циклу банківського продукту виступає в ролі своєрідЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ного стимулятора життєздатності, конкурентоспроможності та прибутковості продукту;
6) характер банківського продукту: масовий він
або індивідуальний; якщо банківський продукт враховує потреби і особливості певного клієнта, то ціна
на нього може встановлюватися також індивідуально;
персоніфікований підхід до формування продуктового 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 привабливість 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 загальної фінансової стратегії банку, а саме – що є першочерговим завданням: максимізація прибутку або
оптимізація банківських ризиків з одночасним підтриманням вже досягнутого рівня прибутковості. Фінансова стратегія, що спрямована на максимізацію прибутку, вимагає досить агресивної політики ціноутворення і маркетингової політики в цілому. Ця стратегія
може супроводжуватися ціновим тиском на конкурентів з метою захоплення певних цільових ринків.
Банківська установа самостійно формулює і обґрунтовує свою цінову політику і будує модель ціноутворення. Найбільш публічною і стандартизованою
ціновою політикою комерційного банку є політика ціноутворення 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 стану ціноутворення на короткострокові депозитні продукти 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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2
П РИВАТБ АН К
УКРЕКСІМ БАНК
ОЩАД БАНК

3
8,5
3,55
10

4
20
16,4
19

5
1
1
1

В трійці банків-лідерів за вартістю загальних активів максимальну величину депозитного проценту
станом на 01.04.2013 р. запропонував своїм клієнтамфізичним 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 кредитною політикою даної банківської установи. Звертає на
себе увагу той факт, що Приватбанк у порівнянні з
минулими роками значно скоротив асортимент депозитних продуктів для фізичних осіб до чотирьох. Таке
зменшення продуктової лінійки Приватбанку спрощує
вибір громадянами необхідного депозитного продукту. Короткострокові депозитні продукти Приватбанку
традиційно характеризуються демократичною величиною 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 процентної ставки за короткостроковими депозитами для фізичних осіб належить Ощадбанку України, третє – Укрексімбанку. Ці банки проявляють високу активність
при здійсненні пасивних депозитних операцій, про що
свідчать досить високі для банків з надійною репутацією 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 валюті для фізичних осіб в Укрексімбанку налічує 12
продуктів, із яких два передбачають змішаний накопичувально-поточний режим функціонування. Цінова
і продуктова політики Ощадбанку активно спрямовані
на залучення довгострокових ресурсів.

Місце ба нку за
максимально ю
величиною
запропонованого
фізичним особам
депо зитного
проценту

Максимальна
процентна ставка за
короткостроковими
депозитами в %

1
1
2
3

Кількість
короткострокових
депозитних програм,
що пропонує банк
фізичним особам

Наз ва банків

Мінімальний термін
строко вого депозиту
для фізичних осіб в
місяцях

№ зп

Мінімальна
процентна ставка за
ко роткостро ковими
депозитами в %

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.

6
4
12
3

7
1
3
2

Інформаційною базою для розробки цінової політики 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 забезпечення достойного рейтингу банку в ціновій конкуренції. На наш погляд, під політикою ціноутворення в
широкому смислі доцільно розуміти не тільки політику встановлення і оновлення цін на банківські продукти з урахуванням комплексу ціноутворюючих чинників, але й політику забезпечення великого запасу
міцності банку у ціновій конкуренції. Для створення
такого запасу міцності банку паралельно із встановленням та оновленням цін необхідно здійснювати пошук резервів економічно доцільного зниження поточних витрат банківської діяльності, а також удосконалювати застосування концепцій: прямого маркетингу
і децентралізації маркетингу, диференційованого ціноутворення і трансфертного ціноутворення.
Значну економію затрат на маркетинг-мікс в комерційному банку забезпечує концепція прямого маркетингу. Прямий маркетинг в банку – це надання комерційної інформації про банківську послугу безпосередньо реальному або потенційному клієнту банківської установи з метою стимулювання продажів. Прямий маркетинг має в своєму арсеналі багато інструментів: поштові відправлення, телефонний маркетинг,
SMS-маркетинг та маркетинг через мережу Інтернет
(промо-сайти, реклама в новинах, спільнотах, імейлрозсилки) тощо.
Вважаємо одним з особливо ефективних інструментів прямого маркетингу надання банківськими працівниками реальним клієнтам банку в процесі безпосереднього спілкування інформації про послуги банку або банківські продукти, якими ці клієнти поки що
не скористалися. Залучення до маркетингової роботи
банківського персоналу, який працює з клієнтами, –
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Таблиця 2
Показники, що характеризують економічну ефективність цінової політики й фактори впливу на неї
в комерційних банках України

№
зп
1
1

Назва показників

2
Загальні активи
(не скориговані на р езерви
під активні операції)

Од.
вим.

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2010

01.01.20 11

01.01 .2012

01.01.2013

3

4

5

6

7

8

9

млн грн

619 004

9 73 332

1 001 626

1 090 248

1 211 540

1 267 892

2

Кредити надані

млн грн

485 368

7 92 244

747 348

755 030

825 320

815 327

3

Довгострокові кредити

млн грн

291 963

5 07 715

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

млн грн

28 693

40 610

39 335

83 559

87 719

96 340

млн грн

20 188

48 409

122 433

148 839

157 907

141 319

млн грн

54 189

73 352

50 511

55 276

74 239

92 786

млн грн

125 625

1 75 142

155 201

206 630

237 438

289 129

9

Вкладення в цінні папери
Резерви під активні
операції банків
З обов’язання банків у
формі строкових коштів
суб'єктів господарювання
Зобов’язання банків
у формі строкових коштів
фізичних осіб
Рентабельність активів, %

%

1.5 0

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, %

%

5.0 3

5.30

6.2 1

5.79

5.32

4.51

12

Чистий спред, %

%

5.3 1

5.18

5.2 9

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

%

47

52

44

39

35

31

%

1

2

9

11

10

9

%

97

95

88

86

87

89

%

9

8

5

5

6

7

%

20

18

15

19

20

23

%

29

26

20

24

26

30

5
6
7

8

15

16

17

18

19

20

Активність надання
довгострокових кредитів
(р.3/р.1*100)
Питома вага проблемних
кредитів у кредитному
портфелі банків
(р.4/р.2*100)
Інтегральний показник
якості банківських активів
(100 -р.6/р.1*100 )
Активність залучення
коштів на строкові
депозити суб’єктів
господарювання
(р.7/р.1*100)
Активність залучення
коштів на строкові
депозити фізичних осіб
(р.8/р.1*100)
Загальна активність
залучення коштів на
депозити клієнтів
(р.18 + р.19)
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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 працівнику в процесі обслуговування клієнта прорекламувати нові банківські продукти і послуги, вивчити реакцію клієнта на них (тобто протестувати нові продукти і
ціни на них), виявити незадовільнені потреби клієнта в
галузі банківського обслуговування і навіть змоделювати для особливо важливих клієнтів індивідуальні
банківські продукти.
Вдале поєднання концепцій прямого маркетингу
і децентралізації маркетингу дозволить зменшити витрати банку на рекламу та інші маркетингові заходи;
створює умови для зниження собівартості банківських продуктів і забезпечення запасу міцності цін в
конкуренції з іншими банками. Таким чином, можливості банку щодо гнучкого оновлення цін у відповідності до зміни зовнішніх і внутрішніх чинників ціноутворення збільшуються. Комерційному банку в більшості 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 інноваційною, 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 конкретної кредитної угоди (чим вищий кредитний ризик, тим вищим є позичковий процент), від термінів
кредитування (за довгостроковими кредитам рівень
позичкового проценту є вищим, ніж за короткостроковими); від вигідності клієнта для банку (для постійних і доходних клієнтів застосовуються цінові пільги).
Величина депозитного процента традиційно диференціюється 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 перспективних для банку клієнтів. Такі ціни можуть встановлюватися за двома основними схемами:
1) індивідуальна ціна на стандартний банківський продукт (послугу);
2) індивідуальна ціна на персоніфікований банківський продукт (послугу), що спеціально змодельований з урахуванням потреб важливого для банку
клієнта.
Диференціацію ціноутворення в банку доцільно

здійснювати на основі адекватної побудови управлінського обліку і впровадження взаємопов’язаного
ціноутворення на кредитні та депозитні продукти. Управлінський облік має бути побудований не тільки за центрами відповідальності (центрами прибутку і витрат),
але й за окремими найважливішими угодами (кредитними і депозитними, угодами на здійснення розрахунково-касового обслуговування тощо). Тоді банк зможе
уникнути збитковості операцій за окремими угодами
з клієнтами.
Вважаємо за доцільне щодня у складі програмного комплексу „Операційний день банку” визначати
величину чистого кредитно-депозитного спреду як
різницю між середньозваженою за всіма кредитними
угодами величиною позичкового проценту і середньозваженою за всіма депозитними угодами банку величиною депозитного процента. Зменшення цього показника є індикатором необхідності коригування цін
за майбутніми угодами з клієнтами.
Особливістю банківського маркетингового ціноутворення є необхідність підтримання фіксованого рівня
цін за чинними угодами з клієнтами (кредитними, депозитними тощо), оскільки цей підхід підтримує імідж
банку як фінансово стійкого. В цьому контексті оновлення цін можливе лише за новими угодами з клієнтами про надання банківських послуг, причому запровадження менш вигідних для клієнтів цін бажано супроводжувати модифікацією існуючих і пропозицією
інноваційних банківських продуктів.
В сучасних умовах комерційні банки України для
оцінки економічної ефективності цінової політики застосовують показники чистої процентної маржі і чистого спреду. Результативність цінової політики банків
відображається також на величині рентабельності активів, рентабельності капіталу та інших показниках прибутковості банківської діяльності. На рис. 1 представлено динаміку чистої процентної маржі і чистого спреду в середньому по банківській системі України за
даними сайту НБУ.
Чистий спред і чиста процентна маржа у досліджуваному періоді мають загальну тенденцію до зменшення. Особливо яскраво ця тенденція проявляється
стосовно чистого спреду. Показник чистої процентної маржі зменшився з 5,03% станом на 01.01.2008
до 4,51% станом на 01.01.2013. Це означає, що процентний 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 витратність 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 комерційних банків знижується.
Подорожчання процентних зобов'язань проілюструємо на рисунку 2 на прикладі ПАТ „Державний
Ощадний банк України” (розрахунки авторів).
Витратність процентних зобов’язань ПАТ „Державний ощадний банк України” у 2008 – 2012 роках
мала загальну тенденцію до збільшення, що є результатом подорожчання залучених коштів. Різке подорожчання залучених ресурсів відбулося у 2009 році – до
8,79%, головним чином, через зменшення довіри
вкладників до банківської системи. У 2010 році витратність процентних зобов'язань дещо зменшилася до
8,48%, у 2011 році – до 8,24%. За результатами діяльності Ощадбанку у 2012 році витратність процентних
зобов’язань дещо збільшилася до 8,47%, що є наслідком пристосування цінової політики банку до зміни
ринкової кон’юнктури. В інших український банках
спостерігаються аналогічні тенденції.

Існує багато чинників прямого і непрямого впливу 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 трансфертного ціноутворення).
На рис. 3 представлено результати аналізу дії на
цінову політику комерційних банків України факторів
непрямого впливу.
Кредитна активність комерційних банків зменшилася з 78% на 01.01.2008 до 64% на 01.01.2013. Активність інвестиційної діяльності банків в досліджуваному 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 інтегрованого управління кредитами і депозитами; не всі
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Рис. 3. Показники, що характеризують дію факторів впливу на цінову політику комерційних банків України

банки забезпечують достатню повноту використання
залучених ресурсів. Така ситуація є додатковим чинником подорожчання кредитних продуктів українських банків і зниження ефективності банківської цінової 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 використовувати практично безкоштовні ресурси у вигляді власного капіталу і досить дешеві ресурси поточних депозитів клієнтів. Певний ресурсний голод, особливо
у банків з невисоким рейтингом, спонукає до підтримання 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 банківських кредитних портфелів. Банківські установи деякою

мірою зменшують вимоги щодо оцінки кредитоспроможності своїх клієнтів. Існує певна закономірність:
на придбання дорогих кредитних продуктів охоче погоджуються менш відповідальні і більш ризиковані
для банку позичальники.
За даними аналізу питома вага проблемних кредитів 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 безнадійної кредитної заборгованості банків призводять
до збільшення витрат банківської діяльності і сприяють зростанню цін на банківські кредити.
Висновки. Перспективними напрямками удосконалення розробки і впровадження цінової політики
банку є взаємопов’язане застосування концепцій прямого маркетингу, диференційованого ціноутворення і
взаємопов’язаного ціноутворення на кредитні і депозитні продукти. Індикаторами результативності цінової 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 економічної ефективності цінової політики комерційних банків
України. Для поглиблення оцінки економічної ефективності цінової політики комерційного банку пропонуємо використовувати чистий кредитно-депозитний
спред; недоліком запропонованого до впровадження
показника є неможливість його визначення зовнішніми аналітиками.
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банку
В статті обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення розробки й виконання маркетингової цінової
політики сучасного українського комерційного банку;
запропоновано удосконалити впровадження концепцій
прямого маркетингу і диференційованого ціноутворення в банку, рекомендовано індикатор ефективності
цінової політики банку, проаналізовано показники економічної ефективності цінової політики комерційних
банків України.
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Мальчик М. В., Гонтаренко Н. А. Усовершенствование формирования и реализации ценовой
политики банка
В статье обоснованы предложения по совершенствованию разработки и выполнения маркетинговой
ценовой политики современного украинского коммерческого банка; предложено усовершенствовать внедрение концепций прямого маркетинга и дифференцированного ценообразования в банке; рекомендовано
индикатор эффективности ценовой политики банка,
выполнено анализ показателей экономической эффективности ценовой политики коммерческих банков
Украины.
Ключевые слова: коммерческий банк, ценовая
политика банка, объекты ценовой политики, концепция прямого банковского маркетинга, концепция дифференцированного ценообразования в банке, чистый
спред, чистая процентная маржа, чистый кредитнодепозитный спред.
Mal’chik M. V., Gontarenko N. A. Improvement
of Forming and Realization of the Bank Price Policy
In the article the proposals to improve the
development and execution of marketing pricing of
modern Ukrainian commercial bank; proposed to improve
the implementation of the concepts of direct marketing
and the differential pricing in the bank; recommended
indicator of effectiveness of price policy of banks,
analyzed the economic efficiency indicators of price
policy of commercial banks in Ukraine.
Key words: commercial bank, pricing policy of the
bank, objects pricing policy, the concept of direct bank
marketing, the concept of differential pricing in the bank,
net spread, net interest margin, net credit-deposit spread.
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РЕНТА В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ВИДЫ И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ стандартных для Украины и других стран
постсоветского пространства определений и классификаций 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 сверхприбыль, экономическую прибыль, дополнительный
доход, доход за вычетом некоторых издержек, цену
минеральных ресурсов, их стоимость, платежи государству за их использование и т. д. Причем четкое
определение каждого из этих разнородных терминов
в большинстве случаев не дается.
Обычно ренту в горной промышленности подразделяют на абсолютную и дифференциальную I и
II рода. Вместе с тем некоторые ученые выделяют в
составе ренты в горной промышленности еще и монопольную [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 Украине представления о ренте в горной промышленности
основаны на ряде устаревших теоретических положений 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 дифференциальная I рода) обусловлены некими особыми
свойствами минеральных ресурсов как третьего фактора производства.
При этом абсолютную ренту обычно связывают
с такими свойствами минеральных ресурсов как их
редкость, дефицитность, ограниченность, невозобновимость, исчерпаемость и т. д. [2, с. 28; 10, с. 10].
В западной же экономической теории считается
давно доказанным, что абсолютной ренты не существует [11, с. 266, 371; 12, с. 5 – 7; 19, с. 4 – 10].
Редкими, дефицитными или ограниченными
являются все ресурсы, а не только природные. Предложение большинства видов минеральных ресурсов

не является абсолютно неэластичным даже в краткосрочной, не говоря уже о более длительной, перспективе. Во-первых, при росте спроса существуют технологические возможности достаточно быстро увеличивать до определенного уровня объемы добычи полезных ископаемых на разрабатываемых месторождениях. Во-вторых, в среднесрочной перспективе
может быть организована добыча на законсервированных и ранее разведанных месторождениях, которые не разрабатывались. В-третьих, постоянно открываются новые месторождения, причем некоторые из
них с лучшими природными характеристиками, чем
эксплуатирующиеся. В-четвертых, совершенствуются технологии добычи, переработки и использования
минеральных ресурсов, что пока позволяет увеличивать их предложение в соответствии с ростом спроса.
Незаменимость, исчерпаемость и невозобновимость минеральных ресурсов также обычно не являются причинами образования какой-то особой ренты.
Мнение о том, что минеральные ресурсы в целом и даже отдельные их виды находятся на грани
исчерпания, пока не находит убедительных подтверждений, поскольку постоянно открываются новые
месторождения, появляются технологические возможности разработки запасов, которые ранее не использовались. Кроме того, технический прогресс приводит
к повышению эффективности использования продукции горной промышленности, многим видам минеральных ресурсов нахо-дятся различные заменители,
зачастую превосходящие их по ряду свойств (альтернативные виды энергии, новые материалы и т. д.) [13].
Ряд природных ресурсов (земля, водные, лесные 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 ресурсы и выпускаемая в результате их добычи и переработки продукция могут быть использованы в качестве вторичного сырья. Причем потери ресурсов
при таком их использовании постоянно снижаются в
результате научно-технического прогресса. Таким
образом, минеральные ресурсы, за исключением топливно-энергетических, которые обычно полностью
используются в одном производственном цикле,
являются частично возобновимыми.
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Некоторые ученые считают возможным существование так называемой „ренты истощения”, понятие которой близко к понятию абсолютной ренты [43,
с. 18]. Когда определенный вид минерального ресурса находится на грани истощения, у потребителей может появиться необходимость перехода на его заменитель, имеющий более высокую цену. При этом цена
на минеральный ресурс в какой-то момент может повыситься и установиться на уровне цены его заменителя, за счет возникает рента истощения. Очевидно,
что данная ситуация, если и может иметь место в нынешних условиях, то достаточно редко и в отношении
только тех ресурсов, которые в действительности находятся на грани исчерпания (возможно, в отношении нефти, природного газа и др.), т. е. не для большинства видов полезных ископаемых.
Кроме того возможность существования абсолютной ренты опровергается эмпирическими данными, согласно которым многие горные компании, причем даже крупные и разрабатывающие наиболее прибыльные месторождения, а тем более малые и средние с худшими условиями разработки, на протяжении
длительных промежутков времени и даже всего периода эксплуатации, могут нести убытки, а большинство других не получает сверхвысокие прибыли в
течение всего срока существования [3; 4; 12, с. 7 – 8].
Поскольку отрицательная рента постоянно наблюдается в практике, это означает, что абсолютная рента
может иметь место не всегда, а тогда, когда по какимто причинам происходит существенный рост спроса
и цен на минеральные ресурсы или снижение издержек 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 наличие абсолютной ренты с монополией [4]. Однако в
настоящее время большинство международных рынков минеральных ресурсов являются высоко конкурентными, а собственники месторождений (добывающие страны, частные собственники и т. д.) в основном находятся в условиях жесткой конкуренции из-за
инвесторов. Даже если на отдельных рынках минеральных ресурсов и есть монополизм, то он в основном 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 промышленности на постоянной основе не существует.
На рынках минеральных, как и других видов ресурЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

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 условиями 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 месторождений никак не отражаются на цене, по которой приобретается право на их разработку, и на издержках,
связанных с их эксплуатацией.
Вместе с тем в нынешних условиях горные компании обычно платят собственниками минеральных
ресурсов за их использование в целях геологоразведки 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 ресурсов, а также в некоторых случаях и издержки, связанные с их эксплуатацией, достаточно сильно зависят от природных и других объективных характеристик 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 собственности на недра и неэффективном налоговом и горном законодательстве, а также в результате правонарушений, коррупции.
Т. е. дифференциальная рента I рода также
обычно связана не с особыми природными свойствами минеральных ресурсов, а с институтами, регулирующими соответствующие отношения, и при эффективных институтах ее может и не быть. На то, что на
величину горной ренты влияют правовые и политические особенности страны, указывают многие российские 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 какую-то особую теорию природной ренты. В состоянии длительного стационарного равновесия совокуп-
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ный продукт сводится к зарплате и проценту в виде
выплат за труд и капитал, а третьего производственного фактора нет. Земля и другие природные ресурсы
представляют собой разновидность капитальных ресурсов длительного пользования, аналогичную недвижимости [11, с. 92 – 93].
Стандартные для постсоветской науки определения и классификации видов ренты в горной промышленности имеют и ряд других недостатков.
Так, например, принято считать, что горную ренту могут получать только добывающие компании. На
самом же деле это могут быть собственники минеральных 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 экстерналий, оппортунистическим поведением в отношении
контрагентов и работников, поиском ренты и т. д.
Таким образом, несмотря на значительное количество работ ученых постсоветского пространства,
посвященных определению и классификации видов
ренты в горной промышленности, существует значительный разброс мнений по данным вопросам, а наиболее распространенные определения и классификации имеют многочисленные недостатки. Это препятствует правильному решению проблем государственного регулирования отношений, связанных с использованием 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 промышленности, предлагается следующая классификация соответствующих видов ренты (см. рис. 1).
Ренту в горной промышленности, т. е. ренту от
использования минеральных ресурсов, которую
могут получать субъекты хозяйственной деятельности, 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 налоговой теории неискажающими или не влияющими
на эффективность (общественное благосостояние)
являются налоги, величина которых не зависит от поведения (решений и действий) экономических субъектов [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 ресурсы в недрах принадлежат обществу, налогообложение данных доходов является тем более справедливым, поскольку их должны получать все граждане, а
не лица, которым передаются права на использование
минеральных ресурсов.
К ним относятся фундаментальные научные, технологические и институциональные характеристики
мировой социально-экономической системы и ее горного сектора, социально-экономические характеристики стран и регионов, в которых ведется горная деятельность, а также природные свойства месторождений и характеристики окружающей природной среды
или экологические характеристики стран и регионов,
в которых они расположены (см. рис. 1).
Горная рента представляет собой часть экономической 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, технологий и действующие на определенных этапах существования мировой экономики и ее горного сектора институты определяют общие условия ведения
хозяйственной деятельности горными компаниями и
влияют на уровень цен на минеральные ресурсы и
издержек, с которыми они сталкиваются, а следовательно и на величину ренты, получаемой некоторыми
из них. Решения отдельных хозяйствующих субъектов обычно не оказывает существенного влияния на
эти факторы.
Во-вторых, на уровень ренты, получаемой горными компаниями, также существенно влияют различные технологические, институциональные и природные характеристики регионов, в которых ведется
горная деятельность, а кроме того, природные характеристики разрабатываемых месторождений. Отдельные хозяйствующие субъекты обычно тоже не могут
повлиять на эти факторы. Вместе с тем, по большин-
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Р ЕНТА В ГОРНОЙ ПР ОМЫШЛ ЕННОСТ И

Горная рента
(в основном не зависящая от поведения
хозяйствующих субъектов)

Предпринимательская рента
(в основном зависящая от поведения
хозяйствующих субъектов)

Рента, обусловленная
решениями и действиями,
приводящими к росту
благосостояния общества, в т. ч.:
а) инвестициями в более эффективные технологии и институты;
б) технологическими и институциональными инновациями;
в) поведением, связанным с созданием положительных и снижением объема отрицательных экстерналий.

Рента, обусловленная
фундаментальными социальноэкономическими 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 решениями и действиями, приводящими
к снижению благосост ояния
общества, в т. ч.:
а) созданием отрицательных экстерналий;
б) оппортунистическим
поведением в отношении других экономических субъектов;
в) поиском ренты и участием в
коррупции.

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.

Рис. 1. Экономическая прибыль (рента) в горной промышленности

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, следовательно, величина получаемой горной ренты зависит
не только от объективных характеристик месторождений, но и от принимаемых ими решений.
Рента, в основном обусловленная решениями и
действиями хозяйствующих субъектов, может быть
названа предпринимательской, если к предпринимаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

телям относить лиц, принимающих основные решения относительно инвестиций и текущей хозяйственной деятельности горных компаний (инвесторов, собственников минеральных ресурсов и компаний, топменеджеров и др.).
Предпринимательская рента – это часть экономической прибыли от продажи прав на минеральные ресурсы в недрах или продукции горной компании, в основном обусловленная решениями и действиями хозяйствующих субъектов в процессе осуществления инвестиций и в текущей деятельности.
Она подразделяется на: 1) ренту, обусловленную
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принятием хозяйствующими субъектами решений,
обеспечивающих им и обществу в целом рост эффективности производства или благосостояния общества;
2) ренту, обусловленную решениями, увеличивающими доходы хозяйствующих субъектов, но приводящими к снижению эффективности общественного производства.
Первый вид предпринимательской ренты, в свою
очередь, может быть разделен на: а) ренту, обусловленную инвестициями в существующие, более эффективные технологии и способы организации хозяйственной деятельности; б) ренту, связанную с использованием технологических и институциональных инноваций; в) ренту, обусловленную действиями, приводящими 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, осуществления инвестиций, способствующих экономическому и социальному развитию стран и регионов, в которых ведется горная деятельность).
Второй вид предпринимательской ренты подразделяется на: 1) ренту, обусловленную использованием хозяйствующими субъектами технологий и способов организации хозяйственной деятельности, обеспечивающих им до-полнительные доходы за счет создания отрицательных экстерналий для других хозяйствующих субъектов, представителей местных общин,
населения страны и будущих поколений в результате
неэффективного использования минеральных ресурсов и нанесения экологического вреда; 2) ренту, обусловленную 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, направленными на то, чтобы получить ренту благодаря определенным решениям представителей властей (предоставлению им прав на разработку месторождений с
ценными запасами и других благ от государства по
заниженным ценам, защите от конкуренции, получению возможностей нарушать законодательство и т. д.).
Предпринимательская рента в основном зависит
от решений и действий хозяйствующих субъектов.
Вместе с тем, поскольку они действуют в определенных социально-экономических условиях, их решения
во многом зависят от доступных им технологий и действующих институтов.
В целом разделить ренту на вышеназванные
виды, используя различные статистические показатели, нормативы, математические зависимости и т. д.,

практически невозможно. Это вызвано как тем, что
официальные данные в условиях Украины крайне недостоверны, так и тем, что факторы, от которых зависит величина различных видов ренты, тесно взаимосвязаны 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 взаимосвязи зачастую слабо изучены. А, следовательно, отдельно оценить влияние каждого из них на общую
величину экономической прибыли затруднительно.
Кроме того, как известно, и общую величину экономической прибыли или ренты, в отличие от бухгалтерской прибыли, обычно определить достаточно
трудно.
Но при этом возможна субъективная оценка величины разных видов ренты и достижение консенсуса между заинтересованными сторонами (правительством 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 предложенная классификация видов ренты в горной промышленности имеет следующие особенности в сравнении 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 специальных налогов, направленных на изъятие у добывающих предприятий абсолютн6ой ренты.
Во-вторых, предложено разделять ренту в горной промышленности на горную, в основном не
зависящую от решений и действий хозяйствующих
субъектов, а также на предпринимательскую, которая,
в свою очередь, обусловлена решениями и действиями, повышающими и снижающими общественное
благосостояние. Подразделение ренты на данные три
вида позволяет обосновать основные направления
совершенствования методов государственного регулирования деятельности предприятий горной промышленности.
В отношении горной ренты целесообразно совершенствование механизмов ее специального налогообложения с целью изъятия значительной части этого
вида ренты в пользу государства.
Необходимо также повысить заинтересованность
в получении хозяйствующими субъектами предпринимательской ренты, связанной с действиями, повышающим и общественное благосостояние, путем пре-
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доставления им налоговых и других стимулов, а также обеспечения возможностей для использования
научных достижений, эффективных технологий и т.д.
И, наконец, требуется снизить стимулы для получения ренты за счет действий хозяйствующих
субъектов, снижающих общественное благосостояние. В частности, следует: а) совершенствовать методы регулирования отрицательных экстерналий (их налогообложение, запреты, предписания и т. д.; б) обеспечить более четкую спецификацию прав собственности вообще и на минеральные ресурсы, в частности;
в) снизить возможности для принятия представителями властей решений, связанных с использованием
минеральных ресурсов, на свое усмотрение.
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Жикаляк М. В. Рента в гірнічій промисловості: види і причини утворення
Проаналізовано загальноприйняті в Україні класифікації видів ренти у гірничій промисловості, виявлено їх основні недоліки, розроблена науково обґрунтована 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 промышленности: виды и причины образования
Проанализированы общепринятые в Украине
классификации видов ренты в горной промышленности, выявлены их основные недостатки, разработана научно обоснованная классификация и дано определение видов ренты, которые могут получать горные
предприятия.
Ключевые слова: горная рента, предпринимательская рента, государственное регулирование горной
промышленности.
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ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
Для нормального функціонування банківської системи в цілому, а також кожної із її складових – комерційних банків, необхідно, щоб кожний з них мав власну 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 користувачам з метою планування, контролю та прийняття управлінських рішень.
Такі важливі функції управлінського обліку привертали увагу багатьох вчених як вітчизняних, так і зарубіжних до вивчення сутності, форм управлінського
обліку та його можливостей з метою використання
інформації, що надається ним, в щоденному (поточному) управлінні комерційними банками.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливо значимими для становлення, розвитку і впровадження систем управлінського обліку в облікову практику 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 управлінського обліку, вони зосереджували увагу на теоретичних
питаннях, шляхах розвитку та розробки концептуальної схеми організації управлінського обліку в банках,
застосування його складових через планування, облік,
аналіз, контроль через систему бюджетування, формування фінансової структури банку з питань побудування внутрішнього плану рахунків, механізм трансфертного ціноутворення, розрахунки ефективності діяльності
структурних підрозділів [9; 17; 8; 6; 12; 13].
Втім, упровадженню та організації управлінського обліку в банках учені-економісти приділяють значно
менше уваги, чим іншим видам обліку. Недостатньо
висвітлені організація та напрямки розвитку облікового 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 класифікувати потоки аналітичної інформації за рівнями організаційної структури управління, намітити принципові
питання, що мають бути вирішені у разі удосконалення

управлінського обліку з метою підвищення ефективності управління банком в цілому.
Виклад основного матеріалу. Проведені нами
дослідження, а також дослідження інших вчених стверджують, що у даний час основною інформаційною системою є система бухгалтерського обліку, у межах якої
функціонують взаємопов’язані підсистеми, а саме: підсистема фінансового обліку, підсистема управлінського 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 законодавчому порядку [3]. В той же час ми погоджуємося з
Л. М. Кіндрацькою, що помилково вважати, що управлінський облік започатковано саме цим Законом бо в
Закону записано, що підприємство (в тому числі банк)
самостійно розроблює систему внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій.
Господарський механізм банку приводить в дію
обліковий механізм, що функціонує за трьома напрямами, які передбачають виконання певних цілей та завдань, 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 облікового процесу в банку керівництво розробляє та затверджує облікову політику. Облікова політика – це сукупність 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 розглянуто на рис. 2 [16, с. 20].
Кожен банк самостійно розробляє облікову політику. Облікова політика повинна базуватися на Законах
України „Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність”, „Про банки і банківську діяльність”, чинному законодавстві з питань ведення бухгалтерського
обліку та застосування норм податкового законодавства [1; 2].
На формування облікової політики впливає стратегія фінансово-економічного розвитку, принципи ви-
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Рис. 1. Напрями облікового механізму

Основне призначення облікової політики
полягає в:

Упорядкуванні облікового процесу в
кредитній установі

Забезпеченні ефективності обліку

Наданні бухгалтерському обліку
планомірності та цілеспрямованості

Забезпеченні методологічного та
методичного відображення майна банку
Рис. 2. Призначення облікової політики

бору методик обрахунку процентів за кредитами та депозитами, порядок обрахунку норм амортизаційних
відрахувань, рівень інформаційного забезпечення, кваліфікація працівників тощо.
Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації і передачі інформації, яка використовується управлінською ланкою з метою планування, оцінки і контролю всередині банку та для забезпечення ефективного
використання ресурсів [8, с. 63].
Побудова такого обліку повинна забезпечувати
одержання інформації для здійснення контролю поточЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ної діяльності банку і його структурних підрозділів,
оптимізації використання ресурсів, виміру та оцінки
ефективності, вироблення стратегії і тактики управління, планування діяльності банку, прийняття управлінських рішень.
Великою мірою успішний розвиток банківського бізнесу залежить від ефективності та своєчасності
управлінських рішень.
Характерною ознакою управлінського обліку є
взаємозв’язок його складових: планування, обліку, аналізу, контролю та регулювання. Обліковий компонент
лише один із елементів цього взаємозв'язку, хоча
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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 деталізувати центри обліку через відокремлювання:
1. Центрів прибутку – підрозділів, які відповідальні
за розміщення коштів, тобто здійснюють активні операції, що сприяють отриманню банківського прибутку.
2. Центрів обслуговування – підрозділів, діяльність
яких хоч і не пов'язано з процесами розміщення ресурсів, але котрі отримують дохід (здебільшого комісійний), що є платою за виконувані ними функції:
операційний відділ, відділ міжнародних розрахунків,
відділ консультування клієнтів.
3. Центрів залучення – підрозділів, на які покладається 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 надають послуги внутрішнім центрам прибутку, обслуговування, залучення [10, с. 169].
Фінансовий результат центру прибутку формується 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 послуг 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 формування 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 всередині банку за рівнями організаційної структури управління.
Перший рівень аналітики (режим on-line): первинна інформація про здійснені операції по всіх сегментах
бізнесу.
Другий рівень аналітики: інформація про підсумки операційного дня.
Третій рівень аналітики: інформація наростаючим
підсумком на щоденній основі.
Четвертий рівень аналітики: спеціальна інформація 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 узагальнюються вихідні дані ділових операцій, складаються зведення даних);
– Тактичний рівень (формується зведена інформація у звітності про результати діяльності, про ризики,
про фінансовий стан);
– Стратегічний рівень – формування зведеної
звітності, що характеризує ступінь наближення до реалізації стратегічних цілей [13, с. 44].
Серед принципових питань, які мають бути вирішені у разі впровадження управлінського обліку, визначення структури управлінського рахунку. Якщо раніше основний акцент робився на підготовку обов'язкової звітності і забезпечення окремих бізнес-процесів,
то зараз наголос починає зміщуватися у бік ефективного управління банком в цілому. Все більшу актуальність
набуває проблема підвищення якості менеджменту з метою належного рівня прибутковості і стійкості банку.
Для цього необхідно проаналізувати власний капітал та зобов'язання „Кредитпромбанку”, для аналізу
використовують формули:
Рівень власного капіталу у структурі загальних
пасивів визначається за формулою 2 [5, с. 43]:

Рівень ВК =

ВК
× 100%, (2)
П

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 власного капіталу, який розраховується за формулою 3:

К ДОСТ . =

СК
×100%, (3)
ВК

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 характеризує захищеність власного капіталу від інфляції через вкладення коштів у нерухомість, обладнання та інші
матеріальні активи [7, с. 43].
Коефіцієнт захищеності власного капіталу розраховується за формулою 4:
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К зах =

ОЗ
×100%, (4)
ВК

де: Кзах – коефіцієнт захищеності власного капіталу, %;
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 відношення суми загальних активів до статутного капіталу
банку, формула 5 :

М=

А
× 100%, (5)
СК

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 загальних пасивів ПАТ „Кредитпромбанк” свідчить про
ділову активність банку щодо залучення ресурсів та
розвитку клієнтської бази.
Коефіцієнт захищеності власного капіталу зменшився, зменшення даного показника свідчить про недостатню захищеність власного капіталу від інфляції
через вкладення коштів у нерухомість, обладнання та
інші матеріальні активи.
Коефіцієнт мультиплікатора капіталу відображає
ступінь покриття активів акціонерним капіталом,зростання цього коефіцієнта є фактором зростання прибутковості акціонерного капіталу.
Динаміку власного капіталу ПАТ „Кредитпромбанк” за 2009 – 2011 рр. наведено на рис. 4.
Таким чином, протягом 2009 – 2011 рр. відбулося збільшення власного капіталу банку за рахунок
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

зростання прибутку та збільшення статутного капіталу
банку.
Для підвищення ефективності та вдосконалення
функціонування банківської системи України необхідно здійснити наступні заходи:
1. Стимулювати банки до активнішого управління проблемними кредитами – використання європейської 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 капіталізації прибутку в банках; удосконалення методики розрахунку обсягів і нормативів регулятивного капіталу та
нормативів ризику; впровадження обов'язкового котирування та продажу банками власних акцій на відкритому фінансовому ринку.
3. Підвищити якість підготовки банківських працівників, що потребує узгодження навчального процесу із відповідними запитами банків, враховуючи постійний динамізм фінансового ринку та зміни банківських технологій здійснення різноманітних операцій.
4. Підвищити якість та конкурентоспроможність
банківських послуг шляхом активізації процесів консолідації банків; розвитку структури банківського сектору;
забезпечення надійності банківських автоматизованих
систем; створення умов для застосування електронних
банківських технологій; стимулювання розвитку факторингу та лізингу; створення умов розширення безготівкових розрахунків в економіці; стимулювання банківського
обслуговування малого та середнього бізнесу, населення; розвитку нових сегментів ринку банківських послуг.
5. Здійснити швидке удосконалення інформаційних технологій для впровадження нових інформаційних продуктів.
6. Покращити управління ліквідністю в банківській
системі шляхом вдосконалення інструментарію регулювання ліквідності та перегляд нормативів ліквідності;
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Рис. 4. Динаміка власного капіталу ПАТ „Кредитпромбанк”

планування заходів НБУ щодо управління ліквідністю;
спрямування зусиль на підтримання структурного дефіциту ліквідності; спрощення і вдосконалення лінійки
банківських депозитів; розробка адекватних моделей
прогнозування ліквідності банківської системи.
7. Нарощувати довгострокові ресурси банківської
системи за рахунок розвитку механізмів рефінансування, збереження нульової норми резервування; забезпечення рівності доступу до рефінансування всіх банків;
доповнення механізму довгострокового рефінансування обмеженнями на використання наданих коштів.
8. Розробити механізм і умови участі держави в
капіталах банків – використання банків з державною
участю як каталізаторів становлення пріоритетних сегментів фінансового сектора; створення „довгих грошей”; посилення контролю за кредитною діяльністю
організацій.
9. Створити умови конкурентного співіснування
іноземних та українських банків через вдосконалення
чинного законодавства, надання пільгових умов та гарантування кредитів на інвестиційні проекти; адміністративного обмеження доступу іноземних банків, концентрації додаткової пропозиції ресурсів на сегментах
ринку з найістотнішою присутністю зарубіжних кредиторів; зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних
банків за рахунок чіткішого розподілу сфер діяльності
та сегментів ринку.
10. Забезпечити валютну стабілізацію шляхом недопущення значних курсових стрибків; підтримання
адекватного рівня пропозиції іноземної валюти на валютному ринку; посилення контролю за операціями
купівлі-продажу іноземної валюти; продовження практики проведення цільових аукціонів з продажу іноземної валюти; звільнення від сплати збору до Пенсійного
фонду операцій з купівлі банками іноземної.
11. Запровадити маржинальну торгівлю цінними
паперами - успішне здійснення операцій із цінними паперами сприятиме диверсифікації діяльності банків і
підвищуватиме рівень ліквідності активів банку та посилить його конкурентне становище.

12. Здійснювати синдикований кредит, що підвищить якість кредитного портфеля банків, дасть змогу
видавати великі кредити з меншим рівнем ризику
13. Активізувати маркетингову діяльність – створити необхідні умови для пристосування до вимог
ринку, що підвищить конкурентоспроможність й прибутковість [14].
За умови наявності достатнього обсягу інформації
щодо всіх напрямків діяльності банків, що передбачає
механізм управлінського обліку, можливості керівників регулювати економічні процеси всередині банку
значно зростають. Отже, управлінський облік набуває
ознак підсистеми інформаційної підтримки конкретного 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 діяльності та перспектив розвитку. Забезпечити отримання
такої інформації може налагоджений управлінський
облік в банках, який дає змогу фахівцям вільно вибирати форми, методи і прийоми обліку, аналізу та контролю.
Для банківських структур питання організації
управлінського обліку та пошуку ефективних методів
його ведення є актуальним, оскільки системи управління банком ускладнюються, запроваджуються нові
банківські продукти та послуги, зростають обсяги інформації. 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 управлінського обліку в банку та формування управлінської звітності.
Таким чином, в сучасних ринкових умовах управлінський 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 комерційних банках
У статті висловлено теоретичні й практичні аспекти
управлінського обліку як системи збирання, оброблення і
аналізу інформації з метою прийняття ефективних управлінських 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, облікова політика, центри відповідальності, внутрішня звітність.
Иванчук Р. М., Иванчук О. А., Шеремета Д. В.
Пути развития управленческого учета в коммерческих банках
В статье высказано теоретические и практические аспекты управленческого учета как системы сбора, обработки и анализа информации для принятия эффективных управленческих решений. Автором обобщена 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, управленческий учет, финансовый учет, информация, активы,
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА,
ЩО ПРАЦЮЄ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ
Вступ. Сучасний стан економіки провокує
підприємства до детальних досліджень ринкової ситуації, 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 товарів з урахуванням комплексного вивчення ринку і
запитів покупців для одержання максимального прибутку. Фундаментом теорії та практики маркетингу
підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі – є комплекс маркетингу підприємства. Товарна („Product”), збутова („Place”), цінова
(„Price”) та комунікаційна („Promotion”) маркетингова політика – чотири основні елементи комплексу
маркетингу, які запропонував Джером Маккарті у
1960 році [15]. Іноді до комплексу маркетингу включають 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 „комплекс маркетингу” вразливе для критики.
Специфічні особливості комплексу маркетингу
підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі відмінні від традиційного ведення
бізнесу – різнорідність використання інструментів. Головною ціллю комплексу маркетингу підприємства,
що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі є
забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства, завоювання міцних переваг на електронному
ринку та залучення нових потенційних споживачів.
Підприємству, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі варто не просто застосовувати комплекс маркетингу, а постійно оцінювати його ефективність застосування, його кількісну оцінку, тобто
визначення об’ємів продажу та розмір отриманого
прибутку. Прибуток, об’єми продажу є фінансовими
показниками, які застосовуються для визначення конкурентоспроможності 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 прогресивних технологій шляхом виявлення запитів споживачів та їх задоволення.
Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Дослідження ключових аспектів комплексу
маркетингу підприємств присвячено достатньо багато
досліджень та публікацій, як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Хоча на нашу думку, основні інструменти комплексу маркетингу підприємств, що працюють 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. Хаксевер, Н. Д. Эріашвілі, К. Ховард; та досліджували
російські та українські вчені: Є. П. Голубков, Л. В. Балабанова, 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. Федосєєв, А. П. Панкрухін.
Що стосується авторів, які досліджували комплекс маркетингу саме підприємств, що працюють
у сфері електронної торгівлі, то варто зазначити:
А. М. Береза, І. А. Козак, Ф. А. Левченко, В. В. Царьов, 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 дослідження специфічних особливостей комплексу маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної
електронної торгівлі. Комплекс маркетингу є важливим інструментарієм впливу на ринок у зв'язку з гіперконкуренцією та стрімким розвитком інформаційнокомунікаційних технологій. Окреслене питання є досить обширним, але багато питань щодо впровадження комплексу маркетингу на підприємство, доцільність,
теоретичні основи є недослідженими саме у сфері роздрібної електронної торгівлі.
Основний матеріал і результати дослідження.
Впровадження комплексу маркетингу на підприємстві 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 комплексу маркетингу, які застосовуються на підприємствах он-лайн та оф-лайн торгівлі. Спробуємо дослідити основні складові комплексу маркетингу, розглянувши структуру та інструменти комплексу маркетингу
підприємств, що працюють у сфері роздрібної електронної 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 продукти), 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 спеціалістів певних галузей або просунутих користувачів
Інтернет; products of medium and high value (продукти
середньої та високої вартості) призначені для споживачів 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, інтернетмагазину, або для економічної вигоди [2, с. 105; 7].
Для того, щоб залучати якнайбільшу кількість
споживачів варто використовувати інформаційні продукти, які є візитною карткою успіху електронного
магазину, а матеріальні продукти є безпосереднім засобом отримання прибутку.

Розглянемо відмінність електронного продукту,
який значною мірою відрізняється від звичайного продукту (табл. 1).
У подальшому дослідженні розглянемо особливості електронного продукту, який входить до складу
комплексу маркетингу у сфері роздрібної електронної 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 економічної 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 визначальним фактором встановлення цін на товари та
послуги в он-лайн середовищі – виробник, від якого
залежить подальша політика ціноутворення інших учасників товароруху [8, c. 260 – 289].
При встановленні цін у роздрібній електронній
торгівлі використовуються основні методи традиційного 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

Electronic products
(електроннi продукти):
- матеріальні (технічні,
продукти середньої та
високої вартості, нові
продукти);
- інформаційні.

Price (ціна):
основні методи
ціноутворення:
- на основі витрат;
- на базі попиту;
- на основі цін
конкурентів.
Комплекс маркетингу
у сфері роздрібної
електронної торгівлі
Promotion (просування):
- стимулювання збуту;
- реклама, PR;
- сейлз промоушн;
- прямий маркетинг;
- супутні заходи.

Place (місце):
- виключення
посередників;
- сегментація товарів;
- сервісне
обслуговування.

Рис. 1. Комплекс маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі
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Таблиця 1
Відмінність електронного продукту від традиційного продукту [4, c. 257 – 276]

№
п/п
1.
2.

Характеристика

Традиційний продукт

Представлення продукту

Матеріальне розміщення

Віртуальне розміщення

Доступ до продукту

Лише у робочі часи
компанії та за чітко
вказаною адресою
Готівковий, безготівковий
(кредитка картка).

Будь-який час та з будьякого місця.

Способи оплати

3.

4.

Специфічні особливості

Матеріальний товар.

5.

Отримання продукту

У магазині, для габаритних
продуктів – доставка.
Можна
протестувати,
переглянути продукт тощо.

6.
7.

Присутність продукту
Цінова привабливість
Оцінювання продукту

8.

Електронний продукт

Продукт
дорожче
від
інтерактивного продукту.
Лише покладатися
на
поради
продавцяконсультанта та власну
думку.

Безліч способів оплати:
безготівковий (кредитна
картка, платіжні
термінали, служби
переказу грошей);
готівковий.
Матеріальний товар +
інформаційний товар.
Доставка поштою,
кур’єром або в магазині.
Продукт
неможливо
відчути,
доторкнутися
тощо.
Продукт є дешевшим на
відміну від реального.
Можна
переглянути
незалежні
відгуки
потенційних користувачів
продуктом.

Таблиця складена автором по [4, с.257 – 276]

надає високий рівень обслуговування, знижує вартість
транзакції, мінімізує витрати на обслуговування протягом життєвого циклу [3, c. 346 – 384].
Методи встановлення цін у сфері роздрібної електронної торгівлі повинні базуватися на таких принципах: цільова направленість процесу ціноутворення,
варіативність, непреривність, циклічність, послідовність, научність, обґрунтованість, адаптивність, універсальність, оперативність. Указані принципи є фундаментом формування цін на товари та послуги у сфері
роздрібної електронної торгівлі, але спробуємо не забути про фактори, які визначають ціну та необхідні для
її встановлення [5, c. 126 – 136]:
– планування системи знижок, що здійснюється при встановленні базових цін на продукт, що слугують залученням більшої кількості споживачів;
– розрахунок повного комплексу витрат на кожний продукт окремо;
– економічна вигода від реалізації продукту у
продавця та при купівлі у споживача;
– визначення цільового ринку, цільової аудиторію 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 вигода від реалізації даного продукту);
– організація інформування про ціни потенційних споживачів на нові продукти чи зміни вже встановлених цін, що створює позитивний імідж у споживачів;
– чітко встановлена ціль ціноутворення: на основі збуту, на основі прибутку та на існуючому положенні;
– визначення загальної політики та методів ціноутворення, що формують подальші дії підприємства;
– оцінка стратегій просування та розповсюдження продуктів виробниками та система знижок на продукцію у виробника (знижка залежить від об'ємів реалізуємої продукції);
– вплив етапу життєвого циклу продукту на його
ціну має пряму залежність;
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Електронний продукт

Інформаційний продукт

Матеріальний продукт

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.

Відноситься
до
продукту
виробництва
та
відповідає
наступним ознакам:
• якість;
• надійність;
• відповідність очікуванням та
задоволення потреб споживачів.
Може
реалізуватися
без
інформаційного продукту, але
не буде мати ефективності.

Допомагає створити уявлення у
свідомості
споживача
про
матеріальний продукт.

Задоволення потреб споживачів
відбувається за допомогою
матеріального продукту.

Мотивом
купівлі
саме
є
інформаційний
продукт:
відеопредставлення,
фото,
технічні
характеристики,
аудіогід продукту, відгуки,
допомога он-лайн консультанта.

Інформаційний
продукт
є
передумовою
зацікавленості
матеріальним продуктом.
З
продажу
матеріального
продукту покриваються витрати
на створення інформаційного
продукту.
Покупець шукає матеріальний
продукт
за
допомогою
інформаційного продукту.

Рис. 2. Особливості електронного продукту

– вплив макроекономічних факторів на економічну ситуацію в країні в цілому та кризові ситуації в
економіці.
Вищенаведені фактори є ключовими рушійними
силами при прийнятті управлінських рішень встановлення 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 роздрібної електронної торгівлі:
1. Для підприємств, які працюють в електронному просторі дуже важливим є враховувати ряд вподобань, побажань щодо певних груп товарів та послуг. Це завдання є складним для підприємств, що
призводить до недосконалості критеріїв та методик
оцінки рівня споживчих якостей товарів та послуг.
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2. Ціни розглядаються відокремлено від інших
елементів комплексу маркетингу: просування та збут.
3. Для отримання вихідних даних для встановлення цін на товари та послуги часто використовується 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 товари 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 підприємств, що працюють у сфері роздрібної електронної
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торгівлі певним індикатором загроз, обумовлюючи необхідність використання комплексного підходу встановлення цін, планування рівня базових цін, організації збору необхідних даних та аналізу найбільш вагомих ціноутворюючих факторів.
Електронний продукт як засіб отримання економічної вигоди від підприємницької діяльності, який має
двоїсту природу: інформаційне супроводження та матеріальність, потребує потужних конкретних та системних дій у просуванні. Головною причиною здійснення
цього є жорстка конкуренція, перенасиченість товарами ринку, однотипність продуктів та різноманітність
обслуговування.
Підприємству, що працює у сфері роздрібної електронної 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 розрахований для кожного споживача окремо, тому дуже важливо індивідуалізувати підхід підприємства продажу
продуктів [14, c. 113 – 121].
Просування електронних продуктів найчастіше
здійснюється шляхом реклами, стимулювання збуту,
паблік рілейшнз (PR), сейлз промоушн, прямого маркетингу, супутніх заходів.
Ми сформували власний перелік інструментів
маркетингових комунікацій, які застосовують підприємства, 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 роздрібної електронної торгівлі дає підстави для наступних висновків: просування електронних продуктів повинно
ґрунтуватися на комплексній, безперервній, систематичній основі; усі вищенаведені інструменти маркетингових комунікацій повинні взаємодоповнювати один
одного, бути взаємопов’язаними та націленими на
максимальну результативність від впровадження.
Ще одним важливим елементом комплексу маркетингу є місце (place). Збутова політика підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі
ґрунтується на розробці шляхів розподілу товарів від
виробника до споживача. Для цього варто використовувати: виключення посередників, здійснення сег-

ментації товарів, надання сервісного обслуговування.
Стимулювання збуту може бути спрямоване на споживача (безкоштовні зразки товарів, купони із знижкою, лотереї тощо), оптових покупців та роздрібних
торговців (накопичувальні знижки, компенсація частини витрат на рекламу та просування товару і тощо),
персонал підприємства (конкурси, премії) [9].
Перевагою здійснення збутової політики підприємством в мережі Інтернет є автоматизація процесу
збору замовлень, здійснення платежів, ведення баз
даних покупців, дослідження кон’юктури ринку, визначення попиту та пропозиції на конкретні види товарів.
Ведення економічної активності в мережі Інтернет
може викликати зміни в системі товарообігу, тобто
відбувається виключення посередників. Також зазначимо, для ефективного існування он-лайн підприємства
варто здійснювати сегментацію товарів, отже, продавати ті товари, які оф-лайн торгівля не пропонує [1].
Якісне обслуговування споживача, надання належного сервісу є обов'язком кожного он-лайн підприємства. Завдяки високому сервісу підвищується
споживча вартість електронних продуктів. Здійснюється шляхом: розширення інформації про товар; зворотний зв’язок із споживачами; відповіді на запитання тощо.
Типовою схемою розповсюдження товарів в
мережі Інтернет є: виробник – оптова торгівля – роздрібна торгівля – покупець (рис. 3).
Таким чином, на ринку електронної торгівлі переважає форма встановлення роздрібної ціни виходячи з оптової ціни, власних витрат підприємства, торговельної націнки, купівельного попиту, цін конкурентів.
Отже, ми дослідили комплекс маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної
торгівлі, його основні елементи та специфічні особливості, інструменти маркетингових комунікацій. Однак,
на наш погляд, недостатньо високий рівень розвитку
ринкових відносин, низька споживча культура і відсутність маркетингової орієнтації у значної кількості
он-лайн підприємств вимагають підвищення рівня конкуренціі на електронному ринку та перерозподілення
вподобань споживачів.
Висновки. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у виокремленні специфічних особливостей комплексу маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі. Таким
чином, аналіз літературних джерел за даною тематикою показав, що сьогодні питання специфічних особливостей комплексу маркетингу маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної
торгівлі є практично недослідженим. У підсумку мож-
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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]

№
п/п

Маркетингові
комунікації

1.

Інтернет-реклама

Характеристика
маркетингової
комунікації
§ пов'язана
з
використанням
платних місць та часу
в засобах масової
інформації
для
створення
певного
іміджу підприємства
та
електронного
продукту зокрема.
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Види маркетингових
комунікацій

Переваги застосування

§ 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 прайслистів;
§ 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, Flashанімацій, 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

№
п/п

Маркетингові
комунікації

Характеристика
Види маркетингових
маркетингової
комунікацій
комунікації
§ певні
види § організації
діяльності, які сприяють
презентацій
зростанню
об'ємів
продукту в мережі;
продажу електронних § застосування
продуктів.
спеціальних
дисконтних
програм;
§ проведення
спеціальних
лотерей тощо.

2.

Стимулювання
збуту

3.

Паблік рілейшнз § комплекс заходів, які §
(PR)
спрямовані
на
формування гармонійних
відносин підприємства із
споживачами та іншими §
учасника
ринку,
зміцнення іміджу.
§
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Переваги застосування

§ налагодження
стосунків
між
підприємством
та
посередниками, бізнеспартнерами 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.
позитивні
§ формування
публікації, відгуки бажаної громадської
про підприємство та думки,
створення
іміджу,
сприяння
продукт;
обізнаваності аудиторії;
презентації,
§ охоплення
прес-конференції;
дні відкритих
широкого
кола
споживачів;
дверей і тощо.
§ довготривале
формування
позитивного
образу
підприємства.
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Продовження табл. 2

№
п/п
4.

Маркетингові
комунікації

Характеристика
Види маркетингових
маркетингової
комунікацій
комунікації
Сейлз промоушн § слугує
прямим § використання
вітрин;
збудником
потенційного покупця § спеціальні покази
та викладки
до
дій
шляхом
продукту;
інформування його про
додаткову економічну § спеціальні
дисконтні програми
вигоду, яку отримує
тощо.
покупець при здійсненні
покупки.

5.

Прямий
маркетинг

§ слугує запорукою §
успіху
просування
електронних продуктів
шляхом
спілкування
потенційних і реальних
покупців продукту.

6.

Супутні заходи

§ додаткові заходи §
підприємства,
які
використовуються для
вирішення різних задач,
що
пов'язані
з §
підвищенням
ефективності її ринкової
діяльності.
§

Таблиця складена автором по [11, с.118 – 126]
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Переваги застосування

§ створення
додаткової
цінності
продукту у споживача;
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продуктів;
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§ збір
потрібної
розсилка
інформації
відносно
інформації щодо
ступеню задоволеності
пропонованих
споживачів придбаним
продуктів
(каталоги, прайси, продуктом;
§ моніторинг
певні пропозиції,
нагальних
потреб,
інформацію про
бажань і інтересів з
акції, телефонні
ціллю
налагодження
звернення,
довготривалих відносин
смс тощо);
між підприємством та
споживачем.
§ розширення
фільми,
відеоролики про
клієнтської бази не
тільки
он-лайн
підприємство,
споживачів, а й оф-лайн;
продукцію тощо;
участь у
§ проведення аналізу
спеціалізованих
конкурентів, споживачів,
виставках,
сильних та слабких
сторін підприємства;
спонсорство;
щорічні звіти про § забезпечення
результати
прихильності споживачів
діяльності
до
продуктів
та
підприємства тощо. підприємства.
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Рис. 3. Варіанти просування електронного продукту [10]

на сказати, що на українських підприємствах є всі
можливості для грамотного впровадження комплексу маркетингу в мережі Інтернет.
Слід зауважити, що у статті наведено основні
складові комплексу маркетингу, їх детальна характеристика та переваги застосування на підприємстві, що
працює у сфері роздрібної електронної торгівлі. Комплекс маркетингу підприємства, що працює у сфері
роздрібної електронної торгівлі відрізняється від традиційного ведення бізнесу, тобто залежить від різновиду 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 специфіку застосування.
Рекламодавці (учасники он-лайн та оф-лайн
бізнесу, ЗМІ) зацікавлені у розвитку і застосуванні
інструментів комплексу маркетингу для відкриття
принципово нових можливостей ведення комунікативної діяльності. Зацікавлені в цьому також і споживачі
внаслідок значних переваг в одержанні й використанні
маркетингової інформації.
У результаті проведеного дослідження з'ясовано, що елементи комплексу маркетингу підприємства,
що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі
мають сфецифічні особливості застосування та потре-

бують комплексного, грамотного підходу до впровадження.
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 комплексу маркетингу підприємства, що працює у
сфері роздрібної електронної торгівлі
У статті визначено автором специфічні особливості комплексу маркетингу підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі, основні
елементи комплексу маркетингу: електронний продукт,
ціна, просування, збут, показано відмінність електронного продукту від традиційного продукту, наведені
особливості електронного продукту, методи встановлення цін в мережі Інтернет, фактори, які визначають
ціну, проаналізовано інструменти маркетингових комунікацій підприємства, що працює у сфері роздрібної електронної торгівлі, досліджено канали збуту в
мережі Інтернет.
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Гамова И. В. Cпецифические особенности
комплекса маркетинга предприятия, которое работает в сфере розничной электронной торговли
В статье приведены автором специфические особенности комплекса маркетинга предприятия, которое
работает в сфере розничной электронной торговли,
основные элементы комплекса маркетинга: электронный продукт, цена, продвижение, сбыт, показано отличие электронного продукта от традиционного продукта, приведены особенности электронного продукта, методы установления цен в сети Интернет, факторы, определяющие цену, проанализированы инструменты маркетинговых коммуникаций предприятия,
работающего в сфере розничной электронной торговли, исследованы каналы сбыта в сети Интернет.
Ключевые слова: специфические особенности,
комплекс маркетинга, розничная электронная торговля,
электронный продукт, цена, продвижение, сбытовая политика, 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.
Key words: specific features, marketing mix, retail
e-commerce, electronic product, price, promotion, sales
policies, pricing on the Internet, tools of marketing
communications, online advertising.
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СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ КЛАСТЕРНОГО МЕХАНІЗМУ
Постановка проблеми. Для підвищення конкурентоспроможності регіону важлива роль відводиться запровадженню кластерних механізмів. Досвід розвитку найбільш успішних фірм і економічних систем
доводить, що найбільш ефективною формою економічного зростання є теорія кластерного механізму.
Проте серед вітчизняних та зарубіжних науковців не
існує єдиної точки зору стосовно визначення поняття
кластерний механізм, саме тому вивчення окресленого питання є актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані з економічними кластерами, активно
розглядаються західними вченими-економістами. Серед них, у першу чергу, потрібно відзначити М. Портера [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 підходу 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 кластерного 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 інститутів ринкової економіки. Відмінності в поясненні та
використанні в науковій та спеціальній літературі понять кластерної теорії ускладнює застосування теоретичних визначень в методології науки, правовому та
економічному полях наукових досліджень, а також їх
використання в практичній економіці.
Поняття кластер характеризується досить великою кількістю підходів до розуміння його сутності,
економічного змісту, і пояснення. Окремі автори розглядають кластер так: система постачальників, виробників, споживачів, елементи промислової інфраструктури, дослідницькихінститутів, що взаємодіють в процесі 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 територіально (А. Воронов [12]), спільність фірм, тісно пов'язаних галузей, що взаємно сприяють зростанню конкурентоспроможності (А. Юданов [13]), складні соціальні структури, що самоорганізуються, орієнтовані
на потенціал і бренд регіону (В. Тарасенко [14]),
термін, який в економіці асоціюють з конкурентоспроможністю і державною політикою, а також інноваціями, високими технологіями (А. Шастітко [15]).
За визначенням різних авторів, кластер переважно визначається як інституція: через взаємодію
людського капіталу, пошук спільних інтересів, різні
форми співпраці, у згаданих визначеннях простежуються такі важливі фактори, як використання
переваг організаційних ресурсів, схем кооперації
серед бізнесу та елементів ринкової інфраструктури, мотиваційних механізмів міжсуб'єктної взаємодії, а також формування правил і положень по створенню територіально-галузевих об'єднань з інноваційними пріоритетами розвитку регіону як соціально-економічної системи.
Інші дослідники визначають кластер переважно
як об'єднання, тобто організації, а точніше нові інститути економічної системи господарювання, які почали з'являтися під впливом інституційних змін в економіці, формування нових елементів середовища, розвитку 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 орієнтацією на споживача. Наприклад, кластери розглядаються як сконцентровані за географічною ознакою
групи взаємопов'язаних компаній (М. Портер [1]), територіально-галузеві добровільні об'єднання підприємств, які тісно співпрацюють з науковими установами та органами місцевої влади (М. Войнаренко [16]), добровільні об'єднання фірм у певній сфері
підприємництва (С. Соколенко [17]), об'єднання за територіальною ознакою схожих, пов'язаних між собою,
взаємодоповнюючих підприємств (Є. Безвушко [18]),
Добровільне об'єднання вжедіючих підприємств будьяких 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 концентрації мереж (Ж. Мінгальова [21]), особливий вид
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організаційно-господарського об'єднання, часто територіально локалізованого (А. Позднякова [22]) тощо.
Здійснивши контент-аналіз багатьох визначень
поняття кластер можна зробити висновок, що поняття
„кластер” найчастіше характеризується такими ознаками, які наведені в табл. 1.
Як видно з табл. 1, більшість науковців схиляється
до думки, що кластер – це географічно сконцентрована група взаємопов'язаних компаній, що працюють
в одній чи споріднених галузях.
Проте таке визначення є неповним. На думку
автора кластер – це географічно сконцентрована група 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 конкурентоспроможності, а також синергетичного ефекту, зберігаючи 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 поняття „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 різноманітні підходи до визначення і трактування поняття
„механізм”, тому що існує багато понять, таких як
„фінансово-кредитний механізм”, „господарський механізм”, „механізми державного управління” тощо., що
впливають на значення поняття „механізм”. Більш узагальненими є зазначені вище терміни (табл. 2), які фігурують у тлумачних словниках, нормативно-правових
актах, економічній літературі, господарській практиці.
У сучасній вітчизняній та зарубіжній економічній
літературі [23 – 31] механізм розглядається як принципова схема практичного використання важелів методів, спрямованих на регулювання тих чи інших процесів 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 елементами кластерного механізму є цілі, функції, методи,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'язаних економічних агентів (кластер), що забезпечує
ефективне функціонування групи та досягнення її високої конкурентоспроможності, а також синергетичного ефекту, зберігаючи при цьому внутрішню конкуренцію.
Висновки з проведеного дослідження.
Дослідивши поняття кластера, зроблено висновок, що концепція кластера є актуальною в сучасних
умовах глобалізації економіки. Але вчені-економісти
не мають узгодженої точки зору щодо сутності терміну „кластерний механізм”. Проведене дослідження
дозволяє виділити основні характерні ознаки кластерів,
які можуть бути базою для більш широкого визначення поняття кластер та кластерний механізм.
З точки зору автора, важливо додати у визначенні кластера, що основною метою кластеризації економіки є досягнення синергетичного ефекту та підвищення 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 діяльності досягнення високої конкурентоспроможності, а
також синергетичного ефекту, зберігаючи при цьому
внутрішню конкуренцію.

Таблиця 1
Результати контент-аналізу визначень поняття кластер
Ознака кластера
Географічна концентрація
Група (об’єднання) компаній
Взаємозв’язок чи взаємозалежність компаній
Спільна чи споріднена галузь
Конкурентоспроможність
Співпраця з науковими установами та органами влади
Мережа
Внутрішня конкуренція
Синергетичний ефект
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Кількість авторів
15
15
14
11
7
5
4
4
3
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Таблиця 2
Аналіз визначень поняття механізм

Визначення поняття „механізм”

Сутність

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.
„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].
Механізм – послідовність дій, станів, що визначають
процес або явище [25].
Механізм – система, пристрій, що визначають
порядок будь-якого виду діяльності або процесу [26].

Визначає
Сукупність
елементів, станів порядок
і процесів.
діяльності.

Механізм – послідовність станів, процесів, що
визначають собою яку-небудь дію, явище [27].
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].
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]
Л. Фролова [31] розглядає механізм як сукупність
етапів що дозволяють системно використовувати
методи засоби і способи управління
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Рис. 1. Структура кластерного механізму
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ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ „ЕФЕКТИВНІСТЬ” ТА „РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ” В ЕКОНОМІЦІ
Постановка проблеми і її зв'язок із найважливішими науковими та практичними завданнями. В умовах ринкової економіки суб'єкти господарювання прагнуть до максималізації доходів і мінімалізації
витрат, тобто прагнуть до ефективного виробництва.
Правильне визначення економічного стану підприємства,
оцінка ефективності та результативності його господарської діяльності служить першим щаблем для розробки обґрунтованої економічної політики, постановки
завдань, які можуть бути реально вирішені для вдосконалення всього виробничого механізму. Наразі існує
безліч методик з визначення ефективності та результативності діяльності. Різний підхід ґрунтується на розбіжності понятійного апарату, тому для об’єктивної
оцінки необхідно чітко визначитися з самими поняттями.
Окресленій проблемі присвячено велику кількість 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 міжнародного 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 результативності в процесі оцінки діяльності підприємств.
Виклад основного матеріалу досліджень. Загальновідомо, що категорію ефективності можна віднести до розряду ключових в економіці. Ефективність є
одним з найважливіших показників людської активності, узятим з точки зору її здатності забезпечити
кінцевий результат. Як економічна категорія ефективність дає єдину якісно-кількісну характеристику результативності господарювання [1].
Прийнято вважати, що термін „ефективність”
з'явився спочатку в економічній літературі в роботах
Вільяма Петі (1623 – 1687 рр.) – англійського економіста, засновника класичної політекономії, основоположника трудової теорії вартості та глави школи фізіократів, французького економіста Франсуа Кене (1694 –
1774 рр.). Однак, як самостійне економічне поняття
„ефективність” ними не розроблялося. Вони вживали
цей термін у значенні результативності та використовували його для оцінки тих чи інших урядових чи приЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

ватних заходів залежно від того, сприяли ті чи ні пожвавленню 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 первісної 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 економічної категорії [3]. К. Маркс говорив про те, що
„виробництво ефективно, якщо при мінімумі авансованого капіталу виробляти максимальну кількість продукту 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 важливою характеристикою діяльності підприємства.
Однак „ефективність” як самостійне економічне поняття вони не дослідили, а тільки використовували цей
термін у значенні результативності управління і розглядали його на макрорівні щодо дій суб'єкта управління – уряду держави.
Так, у книзі К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, безпосередньо сама наука визначається через поняття
ефективності. На думку авторів „Економікс досліджує проблеми ефективного використання обмежених
виробничих ресурсів або управління ними з метою
максимального задоволення матеріальних потреб людини”. Вони відзначають, що економічна ефективність
„характеризує зв’язок між кількістю одиниць ресурсів,
які використовуються у процесі виробництва, та отриманого в результаті кількості будь-якого продукту.
Більша кількість продукту, отриманого від даного обсягу витрат, означає підвищення ефективності. Менший 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 досліджень. Дискусії в цьому напрямку не припинилися і з початком кардинальних економічних перетворень, коли на перший план були висунуті інші, на перший погляд, більш актуальні питання. У загальному
уявленні ефективність (у перекладі з латинської –
дієвий, продуктивний, що дає результат) характеризує розвинені різні системи, процеси, явища.
Ефективність виступає як індикатор розвитку.
Вона ж – його найважливіший стимул. Прагнучи підвищити ефективність конкретного виду діяльності та їх
сукупності, ми визначаємо конкретні заходи, що сприяють процесу розвитку, і відсікаємо ті з них, що ведуть до регресу. Як категорія вона має дві сторони –
якісну і кількісну. Якісна сторона відображає її логічне, теоретичний зміст, тобто сутність категорії. Кількісна
сторона розкриває дію закону економії часу, а саме,
відображає економію часу при досягненні цілей суспільного виробництва в ході всього відтворювального процесу і на окремих його фазах у масштабі всього народного господарства, окремих його регіонів,
галузей, господарських суб'єктів. Тобто на всіх історичних етапах розвитку людського суспільства воно
має економно витрачати свої сили, досягаючи розширення випуску продукції при мінімальних витратах
засобів. А це і є об'єктивно існуючий критерій економічної ефективності на всіх щаблях розвитку суспільства.
Ряд авторів, у тому числі, А. Бугуцький,
П. Т. Саблук, Ю. М. Новіков, М. М. Караман вважають, 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 можна розглядати як виробництво товару з найменшими
витратами, використання мінімальної кількості ресурсів
для виробництва певного обсягу продукції при мінімальних середніх загальних витратах [5].
У той же час П. Т. Саблук вважає, що критерій
ефективності завжди показує співвідношення результатів до витрат. Ю. Н. Новіков вказує, що поняття „економічна ефективність” означає завжди позитивний результат, який виражений у грошовій формі. В. Г. Андрійчук визначає економічну ефективність як таке співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, при якому отримують вартісні показники ефективності виробництва [6].
М. М. Караман стверджує, що економічна ефективність – 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., Синіциної Т. А., Єфімової О. В. та інших, які пояснюють
цю категорію по-різному. Розглянемо підходи до визначення 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 стандартів ІSО 9000 є проведення моніторингу та вимірювання результатів діяльності. Проте будь-який результат може бути цікавий тоді, коли він може бути порівняний з витратами на його отримання. Інакше кажучи, 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 закінченості дії), виконання, проведення (ступінь виконання)
команди, обов'язки (боргу), призначення (мети), обіцянки. Ефективність, відповідно до стандарту ISO
9000:2005 - зв'язок між досягнутим результатом і використаними ресурсами [10].
Сутність результативності – щось таке, що можна
охарактеризувати таким собі числом (досягнутим результатом), тобто традиційним ставленням результату
до витрат. В англійській мові існують два терміни –
efficiency и effectiveness, словникові еквіваленти яких
однакові – „ефективність”. Однак між цими термінами існує змістовне відмінність: efficiency зазвичай
відноситься до використання засобів (ресурсів), в той
час як effectiveness (результативність) має відношення 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 досягнення ефектів за рахунок структурної та ресурсної
оптимізації та контролю внутрішньоорганізаційних витрат. У другому випадку термін „ефект” використовується в контексті співвідношень „причина-результат”.
Про співвідношення результативності та ефективності згадується у відомій роботі з менеджменту. „Щоб
бути успішною протягом довгого часу, щоб вижити і
досягти своїх цілей організація повинна бути як ефективною, 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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Таблиця 1
Підходи до визначення ефективності в трактуванні різних авторів

Групи авторів
Долан Е. Дж.
Друкер П. Ф.,
Устенко О. Л.,
Маркіна І. А.,
Шеремет А. Д.,
Сайфулін Р. С.
Мескон М. Х.,
М. Альберт,
Ф. Хедоурі
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

Морфологічна
ознака

Визначення ефективності

Вибір

Ефективність – це вибір правильних цілей, на
яких фокусується вся енергія/
Ефективність – це не тільки зв'язок результату
з наміченими цілями, а й результат (ефект) з
точки зору оптимального використання
ресурсів
–
матеріальних,
фінансових,
трудових.
Ефективність – внутрішня економічність, яка
вимірює найкраще використання ресурсів.

Результат

Оцінка
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.

[11]. Результативність, в тому сенсі, що „робляться
правильні речі” є чимось недосяжним, що важко визначити, особливо якщо організація внутрішньо неефективна. Але ефективність зазвичай можна виміряти і виразити кількісно, тому що можна визначити грошову оцінку її входів і виходів. Саме результативність
як показник, що відображає правильне ділення речей,
зобов'язана мати кількісне вираження. Отже, результативність – певний показник деякого процесу, показник того, що в кінці процесу виходить щось, заздалегідь заплановане. Під результативністю організації
розуміється її здатність досягти встановлених зовнішніх 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 продукції, інвестицій, на пристосування свого внутрішнього середовища до зовнішніх обставин і умов діяльності, на майбутнє. Таким чином, організації можуть
бути дуже ефективними, але абсолютно не результативними.
Підвищення ефективності та результативності
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

виробництва є однією з найактуальніших проблем,
успішне вирішення її дає величезні можливості для
подальшого розвитку економіки країни та підвищення рівня життя населення.
На підставі вищесказаного можна зробити наступні висновки:
1. Для організацій, зайнятих в інноваційній сфері
виникає необхідність розвести категорії „результативність” та „ефективність”. Кожне з них має самостійне 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, проблема ефективності стає визначальною.
3. Запорука успіху діяльності будь-якого підприємства криється в постійному підвищенні ефективності
та результативності виробництва, систематичному
аналізі виробничої діяльності, розробці та впровадженні заходів націлених на підвищенні ефективності
та результативності виробництва.
Перспективами подальших досліджень у дано-
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му напрямі є більш детальне дослідження понять „результативність” та „ефективність”, їх аналізування, розробка 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 „ефективність” і „результативність” у трактуванні сучасних
авторів, представлені основні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства.
Ключові слова: ефективність, результативність,
результат, співвідношення, оцінка, міжнародний стандарт.
Демченко А. А., Момот А. И. О сущности
понятий „эффективность” и „результативность”
в экономике
В данной статье рассмотрена сущность понятий
„эффективность” и „результативность”, проанализированы понятия „эффективность” и „результативность”
в трактовке современных авторов, представлены
основные подходы к оценке эффективности деятельности предприятия.
Ключевые слова: эффективность, результативность, результат, соотношение, оценка, международный стандарт.
Demchenko А. О., Momot А. І. About the
Essence of Concepts Efficiency and Effectiveness in
Economics
In this article considers essence of the concepts of
„efficiency” and „effectiveness”, analyzes the concept
of „efficiency” and „effectiveness” in the interpretation
of contemporary authors, are presented the main
approaches to evaluating the effectiveness of the
company.
Key words: efficiency, effectiveness, result, value,
evaluation, an international standard.
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ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РИНОК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
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 процеси і перерозподілом світових і регіональних ринків,
і активними реформаціями усталених і застарілих економічних систем, і кардинальним перерозподілом власності, та іншим. Не минули ці процеси й Україну, а
також торкнулись провідних її галузей, на яких базувалась уся національна економіка, зокрема, таких як
електроенергетика.
Останнім часом у країні розгорнулась гостра
дискусія щодо вибору напрямку національної інтеграції, і думки провідних науковців і політиків розділились [1; 2; 3]. У контексті дискусійних питань
щодо інтеграції української економіки або до Митного 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 електроенергії і, зокрема, в такому його секторі, який
пов'язаний з експортом.
Основні результати. Для більш чіткого розуміння наслідків інтеграційних процесів на енергоринку проведений порівняльний аналіз перспектив розвитку української енергетики по кожному з цих напрямків. Для цього спочатку проаналізуємо експортний потенціал ринку електроенергії України та співставимо динаміку виробництва та споживання електроенергії в Україні (табл. 1, 2) [4].
Як видно з таблиць, Україна завжди була енергопрофіцитною країною, тобто обсяги виробництва
електроенергії всіма генеруючими електростанціями
значно перевищували обсяги її внутрішнього споживання. Тому можна зазначити, що експорт надлишкової електроенергії має суттєве значення для розвитку
не тільки самого енергоринку, а й всієї національної
економіки.
Аналіз географічної структури експорту електроенергії, наведений у табл. 3, показує основних
країн-імпортерів української електроенергії.
Отже, найбільшими імпортерами української
електроенергії є Угорщина, Польща, Словаччина (країни ЄС), а також Білорусь та Молдова. Таким чином,
Україна має значний потенціал збільшення обсягів ексЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

порту електроенергії, умови реалізації якого розглянемо далі [5].
Як показали дослідження, обсяги експорту електроенергії з України знизились в порівнянні з 1990 роком. 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 переходом тих контрагентів, які вступили до Європейського Союзу (і які в змозі платити за товар за європейськими 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) – європейська мережа системних операторів передачі електроенергії – організація, що об'єднала електричні мережі
ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.
Серед українських енергогенеруючих підприємств на стандарти роботи ENTSO-E змогли перейти
тільки теплові електростанції системи Західенерго.
Саме звідти (з так званого „Бурштинського енергоострову”) і ведеться весь експорт у західному напрямку, причому потенціал підвищення обсягів цього експорту повністю вичерпаний. Для розширення потенційної можливості експорту електроенергії в західному напрямку (найбільш перспективному з погляду
одержання прибутку) необхідно як переходити на європейські стандарти якості роботи генерації та транспортування, так і збільшувати пропускні можливості
міждержавних електричних мереж, які на даний момент вже вичерпані.
Це питання надає додаткові приводи для розгляду його на найвищому рівні тому, що реальною можливістю інвестування такого обсягу робіт є приватна
ініціатива, тому що теплова енергетика майже повністю
перебуває в приватній власності монополіста – корпорації СКМ. Отже, держава втратила можливість напряму впливати на розвиток експортного потенціалу
в сфері теплової електроенергетики, хоча вирішення
цієї проблеми на даний момент є одним з найактуальніших питань.
Беручи до уваги той факт, що електроенергія є,
власне, кінцевим високотехнологічним продуктом
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Таблиця 1
Динаміка обсягів виробництва електроенергії підприємствами України, млн кВт/г

Виробники е/е
АЕС
ТЕС
ГЕС і ГАЕС
ТЕЦ
Нетрадиційні
джерела
Всього

1990
92 74,0
171 965.0
12 994,2
20 278.5

2007
92 542.4
84 253.9
10 098.3
8 226.3

298 450.5

5.7
195 126.6

2008
89 841.2
82 347.3
11 332.6
8 150.7

2009
82 924.1
71 068.6
11 768.7
7 135.1

2010
89 151.3
77 976.7
12 965.1
7 811.6

2011
90 247.8
84 774.8
10 779.6
8 083.6

4.3
191 676.1

3.1
172 899.6

5.4
187 910.1

8.0
193 893.8
Таблиця 2

Споживання електроенергії в Україні, млн кВт/г

Споживачі
Споживання нетто
Промисловість
- металургійна
- паливна
- машинобудівна
- хімічна та
нафтохімічна
- харчова та
переробна
- будівельних
матеріалів
- інша
Сільгоспспоживачі
Транспорт
Будівництво
Комунально-побутові
споживачі
Інші непромислові
споживачі
Населення

1990

2007

2008

2009

2010

2011

239 162.9
145461.3
71 512.1
14 042.7
17 869.3
12 219.0

148 339.7
82 513.4
44 541.3
9 757.5
6 898.7
7 154.0

147 890.6
77 012.4
40 687.9
9 455.9
6 877.0
6 383.7

134 505.7
64 014.1
33 696.0
9 057.7
5 025.3
4 515.7

147 483.4
71 517.3
38 438.1
9 397.3
5 961.8
5 328.2

150 967.0
73 037.8
37 674.8
9 532.4
6 446.0
6 267.5

8 420.2

4 644.3

4 661.3

4 447.3

4 623.2

4 664.1

8 035.5

3 412.1

3 430.5

2 253.6

2 425.8

2 696.7

12 662.5
8 422.3
19 628.3
11 028.8
16 235.9

6 105.5
3 476.8
9 930.4
1 104.0
16 870.2

5 516.0
3 286.0
9 962.4
1 291.2
18 479.0

5 018.5
3 332.0
8 391.6
945.5
17 743.1

5 342.9
3 394.4
9 451.1
951.4
18 282.0

5 756.3
3 526.9
9 916.4
952.6
18 369.3

15 110.5

5 523.8

5 942.0

5 713.1

6 213.3

6 554.7

23 275.8

28 921.2

31 917.7

34 366.2

37 673.9

38 609.1

роботи електростанцій, що використовують різні природні енергетичні ресурси, то вона (електроенергія) є
найбільш перспективним конкурентоспроможним
вітчизняним продуктом для зовнішньої торгівлі,
оскільки торгівля саме кінцевими продуктами виробництва, 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 доданою вартістю (сировини або напівфабрикатів). Більш
того, актуальність розширення експортних операцій
обумовлюється тим, що значний попит на електроенергію спостерігається в багатьох країнах Європейського Союзу, а торгівля саме з цими країнами може
дозволити продавати електроенергію за вигідними для
України високими цінами. Крім того, існує перспектива виходу країни на європейські біржі, на яких про-
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дається електроенергія за цінами, ще більш високими, ніж ціни за угодами з енерготрейдерами східноєвропейських країн.
Таким чином, існуючий на даний момент потенціал розвитку електроенергетики країни може слугувати 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 розрахунки. 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 транспортування 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 Європи, 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 державою мільярдів доларів. Нагадаємо, що державний
контроль був втрачений таким чином не тільки за сферою експорту електроенергії, але й за сферою теплової генерації електроенергетики.
Відносно власності в сфері експорту електроенергії
України слід зазначити, що в останні роки в цьому секторі відбувся процес поступового витіснення держав-

ного підприємства ДПЗД „Укрінтеренерго” приватним
підприємством – ТОВ „ДТЕК Пауер Трейд”, що, власне, 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 електроенергії підписані саме ТОВ „ДТЕК Пауер Трейд”. Ці
контракти укладені на відповідні терміни і перспективи з європейськими енерготрейдерами, що входять до
складу французької EDF і чеської CEZ (тобто великими європейськими енерготрейдерами), і регламентують системні постачання української електроенергії в
Угорщину, Польщу, Словаччину та Румунію. Вони
будуть виконуватися в рамках домовленостей з локальними партнерами – EDF Trading і CEZ Slovensko.
За підсумками відповідного аукціону, що проводила Національна енергетична компанія „Укренерго”
(монопольний транспортувальник електроенергії магістральними мережами країни) за право користування міждержавними електричними мережами України
для експорту електроенергії на весь договірний період, компанія ДТЕК повністю викупила експортні перетоки на Словаччину, Угорщину, Румунію, Польщу
та Молдову.
Зокрема, ТОВ „Східенерго” (входить у структуру ДТЕК) за 110 тис. грн викупило експортний перехід „Бурштинський енергоостров” (експорт у Словаччину, 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 енергосистеми (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
Країни
Угорщина
Білорусь
Молдова
Польща
Словаччина
Румунія
Росія
Усього

1990 р.
6 531.5
3 500.0
3 478.7
7 884.4
2 496.6
1047.7
498.1
25 437.00

2007 р.
3 172.3
685.5
2 931.4
641.1
347.3
456.9
965.9
9 200.40
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2008
2 192.8
2 988.0
778.6
1 838.3
70.5
7 868.20
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2009
1 279.7
1 212.9
6.9
201.5
1 373.3
34.0
4 108.3

2010
609.2
2 940.0
24.8
502.9
61.6
79.6
4 218.1

2011
2 472.7
2 561.6
665.6
59.6
589.4
28.6
55.5
6 433.0

В. М. Лисюк
Для об'єктивної оцінки всієї ситуації щодо наявності поточної можливості експортувати або імпортувати електроенергію розглянемо табл. 4, де показана
потенційна можливість експорту, що виражена в максимально доступній пропускній здатності міждержавного перетину електромереж (у мегаватах).
Дані, наведені в табл. 4, свідчать про те, що весь
потенційний обсяг транспортування електроенергії в
європейському напрямку повністю вибирається потужностями Добротвірскої ТЕС та Бурштинської ТЕС
(обидві ці станції, як зазначалося раніше, перебувають у власності ТОВ „ДТЕК” як структурні одиниці
об'єднання Західенерго). Отже, ми наразі можемо
спостерігати витіснення державного підприємства
ДПЗД „Укрінтеренерго” з ринку експорту вітчизняної 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 електростанції для експорту на інші недоцільно, тому що
саме Добротвірська ТЕС та Бурштинська ТЕС найближче розташовані до відповідних експортних переходів, тому й експортувати електроенергію необхідно 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 нарощування обсягів експорту за наявності додаткових вільних
потужностей у енергогенеруючих електростанцій можливо тільки при попередній добудові додаткових пропускних 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 фактично знаходимось у об'єднаному (технічно) енергоринку з країнами Митного союзу. Тому більш тісна
інтеграція у „східному” напрямку не потребує додаткових 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 електроенергії;
– Регламенту (ЄС) № 1228/2003 про умови доступу до мережі міжнародного обміну електроенергією, зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням 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 електростанцій, на заміну застарілого обладнання, що знаходиться на балансі електростанцій, на заходи із забезпечення 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 розсинхронізації з енергосистемою „МИР”.
Таблиця 4

Пропускна здатність міждержавних електричних мереж України
та їх поточне завантаження за станом на 2012 рік

Міждержавний напрямок
передачі е/е
ОЕС України – ЄЕС Росії

Потужність передачі е/е (величина пропускної
здатності міждержавного переходу), МВт
доступна
реалізована
вільна
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 тактикою для держави на даний момент буде залишення
синхронізації енергоринку з енергоринками Росії, Білорусії та Казахстану (оскільки Україна вже працює в
об'єднаній енергосистемі з цими країнами, а на синхронізацію з енергосистемами та на виконання всіх
технічних умов країн ЄС ще потрібно витрачати величезні кошти, яких країна не має) та отримання за рахунок цього необхідних дешевих кредитів і продовження 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 сумісного з Росією проекту будівництва заводу з виробництва касет ядерного палива для АЕС України
(ТВЕЛів) – всі ці проекти кредитуються на даний момент 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 електроенергії 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 можуть значно вплинути на ринок електроенергії і потребують 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, інтеграція.
Лысюк В. М. Влияние интеграционных процессов на рынок электроэнергетики Украины
В статье проведен анализ рынка электроэнергии
Украины и его экспортного потенциала. Определены
перспективы и меры развития электроэнергетики, а
также влияние на них интеграционных процессов. Дана
оценка приватизационным процессам, происходящим
на рынке.
Ключевые слова: рынок, электроэнергетика, интеграция.
Lisyuk V. M. Effect of Integration Processes in
the Electricity Market of Ukraine.
The article analyzes the power market of Ukraine
and its export potential. The prospects and measures of
power, and the impact on them of the integration
processes. The estimation of the privatization processes
taking place in the market.
Key words: market, power, integration.
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ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Державна політика розвитку сільських територій покликана забезпечувати
формування сприятливого інституційного, організаційного та економічного середовища на загальнонаціональному та регіональному рівнях, стимулювати налагодження дієвих механізмів залучення вітчизняних і закордонних інвестицій у сільську місцевість, а
також створювати комфортні умови для проживання
та роботи мешканців українського села. Тому формування економічної стійкості сільськогосподарських
підприємств як чинника соціально-економічного розвитку 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 забезпечення економічної стійкості підприємств та можливості оцінки даної економічної категорії, існуючі
методологічні підходи та інструментарій їх використання. Проте дискусійним залишається питання формування економічної стійкості.
Постановка завдання. Дослідження економічної стійкості сільськогосподарських підприємств як
чинника соціально-економічного розвитку держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. У
соціально-економічному житті України сільські території займають особливе місце: на них проживає третина населення нашої держави та припадає 90% площі.
Значимість цих територій посилюється їх винятковим внеском у формуванні соціально-економічної
системи України.
Агропромисловий комплекс, як складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво
сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку та матеріально-технічне обслуговування села, належить до однієї з головних сфер,
що забезпечує 16% внутрішнього валового продукту
України. Зростання виробництва сільськогосподарської продукції на 1% забезпечує 3 – 4% зростання внутрішнього валового продукту, тому ключовим джерелом стійкого економічного та інтенсивного роз-

витку економічної системи нашої держави має стати
агропромисловий комплекс, оскільки ефективний розвиток і функціонування продовольчого ринку є одним
з основних пріоритетів при вирішенні питання продовольчої безпеки України.
І хоча для сучасного етапу соціально-економічного розвитку України характерна тенденція поліпшення ряду фінансових та загальноекономічних показників, проте розвиток виробництва сільськогосподарських підприємств поки що не забезпечений необхідними передумовами динамічного стійкого зростання, 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 державна аграрна політика спрямована на досягнення таких
стратегічних цілей [3]:
– гарантування продовольчої безпеки держави;
– перетворення аграрного сектора на високоефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому 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 необхідність формування в Україні вже у найближчій
перспективі інноваційної моделі розвитку сільського
господарства, спроможної забезпечити його стійке прискорене зростання є ключовою [5].
Проте, прогалини в державній політиці та суб'єктивні прорахунки та помилки, що мали місце на попередніх етапах ринкового реформування вітчизняної
економіки та її аграрного сектору, призвели до суттєвого 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 сільськогосподарського виробництва знизився, порівняно з
2011 роком, на 4,2%.
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У той же час, аграрні підприємства збільшили
обсяги реалізації сільгосппродукції власного виробництва. 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 інструментів підвищення ефективності функціонування
аграрного сектору України як складової соціальноекономічної системи України.
Європейські країни активно субсидують аграрний сектор як з міркувань продовольчої безпеки, так
і з метою мінімізації загрози надлишкової міграції
сільського населення в міста, за кордон тощо. Величина таких субсидій досягає в країнах ЄС – у середньому 50% від вартості сільськогосподарської продукції, у Швейцарії – 82%. За існуючими оцінками
майже на 75% обсягів сільськогосподарської продукції, 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 товаровиробників.
Сьогоднішні умови функціонування сільськогосподарських підприємств характеризуються постійною
залежністю від усіх суб'єктів загальної інфраструктури. Сільськогосподарські підприємства постійно співпрацюють з внутрішнім та зовнішнім середовищем,
намагаються посилити своє становище на ринку та
послабити становище конкурентів. У таких умовах їх
діяльність неможливо захистити від негативних потрясінь. 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 фінансово-економічних ресурсів підприємства, за якого раціональне розпорядження ними є гарантією стабільної прибутковості, рентабельності та забезпечення
процесу розширеного відтворення. Тому важливим
критерієм забезпечення стійкого функціонування та
розвитку аграрних підприємств є достатній рівень економічної стійкості. Чим вища економічна стійкість
аграрного підприємства, тим більш воно незалежне
від різних коливань ринкової кон'юнктури, втрати провідних конкурентних позицій на регіональному ринку
продовольства.
Тому проблема підвищення економічної стійкості
сільськогосподарських підприємств в сучасних умоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

вах дуже актуальна. Проведені в економіці України
перетворення, системно спрямовані на становлення та
розвиток ринкових відносин, помітно посилили інтерес до неї, особливо при вирішенні практичних задач
розвитку сільськогосподарських підприємств.
Економічна стійкість сільськогосподарського
підприємства – широке поняття, яке включає в себе:
зовнішню, внутрішню, успадковану, виробничу, технологічну, фінансову, соціальну, екологічну, ринкову стійкість як системні складові (рис.1).
Економічна стійкість – це здатність системи (сільськогосподарського підприємства) зберігати певний
(заздалегідь заданий) рівень досягнення цілей в умовах динамічних трансформацій в бізнес-середовищі,
вона визначає місце сільськогосподарського підприємства як підсистеми в системі більш високого порядку (регіональної та міжрегіональної).
Ефективно діюче сільськогосподарське підприємство формує адекватний механізм „зростання” системи, що, в свою чергу, підвищує потенціал її самоорганізації, розширює сферу економічної стійкості
господарської системи.
Соціально-економічний розвиток держави, сталий розвиток агропромислового комплексу та економічна стійкість сільськогосподарських підприємств
утворюють систему, оскільки економічні процеси кожної складової протікають у відповідності з загальними закономірностями, а різні рівні володіють специфічними особливостями, не змінюючи загальних тенденцій розвитку (рис.2).
Економічна стійкість, як одна із найважливіших
характеристик господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, визначається як зовнішніми,
так і внутрішніми факторами [6]. „Фактор” (від лат.
factor – той, що робить) – суттєва обставина в будьякому явищі, процесі, вихідна складова чого-небудь.
З сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів варто
виділити ті, що створюють визначальні умови формування економічної стійкості сільськогосподарських
підприємств (рис.3).
Варто враховувати, що фактори впливу зовнішнього середовища на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств розподіляються на фактори прямої та непрямої дії (рис.4).
Для забезпечення економічної стійкості підприємств необхідні гнучкість та швидкість реакції на
зміни кон'юктури ринку, підвищення конкурентоспроможності продукції та виробництва, висока інвестиційна 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

Сталий
розвиток
держави

Сталий
розвиток
агропромислового
комплексу

Економічна
стійкість
сільськогосподарського
підприємства

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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Фактори впливу зовнішнього середовища на економічну
стійкість сільськогосподарських підприємств

Фактори непрямої дії

Економічні

Контрагенти

постачальники, покупці, посередники,
бізнес-партнери, банки, держава
Законодавчі

Податкова система
Інвестиційна політика

Наукові

Науковий потенціал

Політичні

Фактори прямої дії

Політична стабільність
Корупція

Економічні
Фінансово-кредитна система

Рис. 4. Фактори впливу зовнішнього середовища на економічну стійкість сільськогосподарських підприємств

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 підвищення ефективності виробництва на основі використання новітніх досягнень науково-технічного прогресу та ефективних форм організації виробництва і праці,
активізації підприємницької діяльності в контексті інституційних перетворень, які відбулися в Україні, тощо.
Важливою умовою формування економічної
стійкості сільськогосподарських підприємств є підготовка спеціалістів та керівників до роботи в умовах
економічної свободи, конкуренції та факторної мобільності. Це, в свою чергу, потребує істотного підвищення економічного рівня підготовки спеціалістів вищої
кваліфікації аграрного профілю, які були б спроможні
на високому професійному рівні вирішувати організаційно-технічні, економічно-технічні та виробничо-господарські проблеми, що виникають перед сільськогосподарськими підприємствами України [2, с. 3].
Ефективність виробничо-господарської діяльності сільськогосподарського підприємства характеризує загальні результати господарювання, степінь
використання матеріально-технічних і трудових ресурсів, віддача довгострокових капіталовкладень та
рівень поточних витрат на виробництво та реалізацію
сільськогосподарської продукції [2, с. 76].
Оскільки на шляху проходження коштів державної підтримки, які виділяються на розвиток сільськоЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

господарських підприємств виникають випадки, коли
кошти потрапляють до адресатів або не в повному обсязі, або із значною затримкою, що не завжди викликано об'єктивними причинами, необхідно розробити такі порядки проходження коштів державної підтримки, щоб унеможливити корупційні прояви, особливо,
на місцях, а „невід’ємною частиною державної інноваційної політики має стати створення умов для розширення сфери та масштабів попиту, пропозицій та розповсюдження науково-технічних знань” [1, с. 30].
Отже, основними чинниками, які формують економічну 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 виробляється.
Висновки. З метою формування економічної
стійкості сільськогосподарських підприємств як чинника соціально-економічного розвитку України необхідно :
– посилити державне регулювання та підтримку прибутковості аграрних товаровиробників;
– підвищити якість підготовки спеціалістів та
керівників сільськогосподарських підприємств до
роботи в умовах економічної свободи, конкуренції та
факторної мобільності;
– посилити антикорупційні заходи.
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Зростання динамічності кон'юнктури національного та світового ринків, постійні зміни у законодавстві, надзвичайно швидкі темпи науково-технічного прогресу, підвищення рівня конкуренції зумовили функціонування сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності та ризику. Формування економічної стійкості забезпечить ефективне функціонування сільськогосподарських підприємств та

утворить базис високого потенціалу їх розвитку в перспективі.
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сельскохозяйственных предприятий как фактор
социално-экономического развития Украины
Рост динамичности конъюнктуры национального и мирового рынков, постоянные изменения в законодательстве, чрезвычайно быстрые темпы научнотехнического прогресса, повышение уровня конкуренции обусловили функционирование сельскохозяйственных предприятий в условиях неопределенности
и риска. Формирование экономической устойчивости обеспечит эффективное функционирование сельскохозяйственных предприятий и образует базис высокого потенциала их развития в перспективе.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Постановка проблеми. Динамічність змін в
світовій економіці та економіці України зокрема, потребує використання різноманітних прогнозів для планування фінансово-господарської діяльності суб'єктів
господарювання на майбутні періоди. Прогнози можуть бути короткотерміновими і довготерміновими,
мікро та макроекономічними, кількісними та якісними тощо. Процес прогнозування складається з чотирьох етапів: збирання даних, побудова та оцінка моделі, екстраполяція вибраної моделі (фактичний прогноз), оцінка отриманого прогнозу.
Всі формальні процедури прогнозування передбачають перенесення відомого минулого досвіду в
невизначене майбутнє. Тому метою створення прогнозу є зменшення рівня невизначеності в межах якого
приймається управлінське рішення. Це дуже важливо, 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 стратегії 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 відповідних виробничих планів на короткотерміновий період
часто не відповідають сучасним умовам. Таким чином 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. Проблемі підвищення точності й надійності прогнозів
фінансово-економічних показників підприємств присвячена велика кількість наукових праць. В роботі
А. Таха Хемди [1] представлені методи прогнозування та наведені приклади практичного застосування для
розв'язання економічних задач за допомогою математичних моделей. Основні принципи моделювання та
моделі прогнозування, які можна застосувати для розв'язання управлінських задач, наведені в праці Д. Мура [2]. Огляд основних статистичних понять, моделей
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дослідження масивів статистичних даних, а також
практичних принципів застосування методів прогнозування при ухваленні управлінських рішень виконаний в праці Д. Е. Ханка [3].
В. В. Дружиніна та І. А. Горчакова [4; 5] розробили 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 проблем фінансово-господарської діяльності машинобудівних підприємств. У праці А. Т. Опря [8] розглянуті методологічні підходи при прогнозуванні економічних показників з урахуванням тенденцій їх руху у
часовому просторі минулого, виходячи з гіпотетичної
концепції стійкості закономірності розвитку економічних явищ у майбутньому.
Актуальність подальших досліджень визначається необхідністю використання методів економіко-математичного моделювання для підвищення рівня обґрунтування управлінських рішень при плануванні
обсягів збуту продукції промислового підприємства.
Постановка завдання. Удосконалити систему
планування обсягів реалізації продукції промислового підприємства шляхом побудови економіко-математичних моделей прогнозування, які постійно враховують фактичні дані попереднього періоду.
Основний матеріал і результати дослідження. Прогнозування – це науково обґрунтоване твердження про найбільш імовірний стан, тенденції та особливості розвитку об'єкта управління в майбутньому
періоді на основі оцінки виявлених регресійних взаємозв'язків і залежностей. Отримані результати прогнозування повинні забезпечити додатковий прибуток,
який покриє видатки на їх виконання, тому важливим
є вибір методу прогнозування. Крім цього, метод прогнозування повинен надати точний, своєчасний та зрозумілий прогноз, який допоможе в виборі найкращого рішення. Тобто потрібно вибрати такий метод, що
буде відповідати реальній ситуації та буде базуватися
на відповідних статистичних даних, які суттєво впливають на прогноз. Тому потрібно спочатку ретельно
дослідити статистичні дані, які накопичені за попередні
періоди.

221

Ю. А. Харченко
Безпосередній вплив на вибір методу прогнозування має часовий горизонт. Разом з тим, можна зазначити, що статистично складні або комплексні методи прогнозування не дають обов'язково більш точних 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 удосконалення методів прогнозування. Тобто можна змінювати коефіцієнти чи додавати умови, доки модель не
буде давати надійні результати. Отже кількісна модель
може містити велику кількість параметрів, що адекватно відображають реальну економічну ситуацію.
Кількісні моделі на практиці відіграють вирішальну роль при розробленні короткотермінових та середньострокових прогнозів середнього рівня важливості
для ситуацій, що часто повторюються і для яких доступні 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 певної величини відбуваються на основі відомих значень
іншої величини чи набору величин, тобто знаючи значення однієї змінної (кількох змінних) можна передбачити значення іншої. Моделі часових рядів використовують для прогнозування екстраполяцію значень
окремої змінної на основі статистичних даних за минулий 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 система 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 зростання чи спадання часового ряду протягом тривалого
періоду часу. Сезонна компонента – це модель змін, які
повторюються щорічно. Циклічна компонента характерна для даних, які не мають фіксованого періоду зростання чи спадання. Горизонтальна модель відображає
поведінку даних, якщо вони коливаються відносно постійного рівня або середнього значення. Якщо допустити 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 спостережень. 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 використовується в методі ковзного середнього. Цей метод передбачає, що імовірнісний процес визначається моделлю

yt = b + ε t ,

(1)

де yt – реалізація випадкового процесу в час t;
b – невідомий постійний параметр, який визначається за відомими статистичними даними;

ε t – випадкова помилка в t (має нульове сподівання 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 значення n, в діапазоні від 3 до 12.
В методі простого експоненціального згладжування, на відміну від попередніх методів, використовується 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 певному рівні, який майже не змінюється. Тобто усереднюються (згладжуються) часові ряди минулих спостережень 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 минулих t моментів часу y1, y2, … , yt. Тоді оцінка Y*t+1
для майбутнього періоду t+1 обчислюється так

Yt *+1 = αYt + α (1 − α )Yt −1 + α (1 − α ) 2 Yt − 2 + ... ,(2)
де Yt *+1 – значення прогнозу на майбутній період;

α – константа згладжування;
Yt – спостереження величини за поточний пе-

ріод t;

Yt * – попередній згладжений прогноз величини 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 записати в більш простому вигляді

Yt *+1 = αYt + (1 − α )(αYt −1 + α (1 − α )Yt −2 + ...) =
= αYt + (1 − α )Yt * .

(3)

Таким чином значення Yt *+1 можна розраховувати рекурентно за відомими значеннями останніх спостережень Yt та останнього прогнозу Yt * .
Щоб проілюструвати зміст константи α в
рівнянні (3) його потрібно переписати наступним чином:

Yt *+1 = αYt + (1 − α )Yt * ;

(4)

Yt *+1 = αYt + Yt * − αYt * ;

(5)

Yt *+1 = Yt * + α (Yt − Yt * ) .

(6)

Отже аналіз формули (6) показує, що експоненціальне згладжування є попереднім прогнозом ( Yt * ) з
уточненням у вигляді добутку α на помилку останнього прогнозу ( Yt − Yt * ). Метою такого підходу є
оцінка поточного стану, результати якої і визначають
всі наступні прогнози. Ця процедура передбачає можливість постійного перегляду результатів прогнозування
з врахуванням останніх подій.
Постійна згладжування α є фактором зважування. Її реальне значення визначається тим, якою мірою
поточне спостереження повинне впливати на прогнозовану величину. При невеликих значеннях α прогнозована величина найбільше наближається до попереднього прогнозу, а якщо α близька до 1, значить, в прогнозі суттєво враховується величина похибки останнього прогнозу. Тобто можна представити Yt * , як зважене середнє значення всіх минулих спостережень 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: великі 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 значення α приймається в межах від 0,01 до 0,30.
Одним із методів оцінки оптимального значення
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α є мінімізація середньоквадратичної похибки прогно-

зування. За цим методом послідовно обчислюються
прогнози для кількох значень α і розраховується величина середньоквадратичної похибки прогнозування
для кожної з них. Отримане мінімальне значення вибирається 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 дванадцяти спостережень. У випадку, якщо в даних існує значний 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 використати методи середнього ковзного та експоненціального згладжування. На основі цих методів були
розроблені економіко-математичні моделі прогнозування для удосконалення системи планування обсягів
реалізації продукції одного з машинобудівних підприємств м. Полтави.
Аналіз статистичних даних реалізації основних
видів продукції за 2011 – 12 роки показав відсутність
тренду, а також сезонного чи циклічного попиту. Коливання фактичної реалізації продукції пов'язані з неритмічністю замовлень від підприємств з сусідніх країн
СНД, на які припадає більша частина обсягів реалізації.
Після проведеного дослідження найбільш оптимальним значенням для середнього ковзного буде
n=12, а для експоненціального згладжування початковим приймається середнє значення за 12 періодів на
початку часового ряду.
Для обґрунтування адекватності моделі застосований прийом, коли модель будується за даними
одного року (12 періодів), а потім виконується імітація 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 значення α були визначені з використанням надбудови
„Поиск решения” Microsoft Excel. Для продукції П1
α =0,103, а для продукції П2 α =0,275. Невеликі значення α згладжують випадкові відхилення і прогнозовані величини будуть стабільними. Це дає можливість
збалансувати місячні виробничі плани на певному
рівні.
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Модель прогнозування обсягів реалізації П1
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Рис. 1. Фактичні та розрахункові обсяги реалізації продукції П1

Модель прогнозування обсягів реалізації П2
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Рис. 2. Фактичні та розрахункові обсяги реалізації продукції П2

Потім виконане порівняння результатів, що отримані 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 методами. Щоб зменшити невизначеність прогнозів потрібно
більш ретельно планувати обсяги реалізації продукції
і не залежати від окремих випадкових замовлень.
Це дасть можливість підприємству ритмічно працювати й підтримувати на складі запаси всієї номенклатури продукції на певному рівні, що забезпечує реалізацію продукції в заданих обсягах у разі значного
підвищення попиту на окремі види продукції в певні
періоди.
Порівняння фактичних результатів реалізації продукції П1 і П2 за січень і лютий 2013 року з розрахунковими даними показало достатню точність прогнозних значень.

Подібні моделі побудовані й для інших видів продукції. Перевагою цих моделей є те, що вони будуть
постійно враховувати фактичні дані попереднього
періоду при розробленні прогнозу на перспективний
період.
Висновки. Використання розроблених економіко-математичних моделей прогнозування дозволить
зменшити обсяги понаднормових складських запасів,
покращити розподіл ресурсів на виробництво, виконати аналіз отриманих результатів, виявити позитивні
й негативні тенденції та врахувати їх в поточній діяльності. А також оптимізувати чисельність працівників
неосновних виробництв, скоротити невиробничі витрати, здійснити за необхідності тимчасовий перехід
на неповний робочий тиждень.
Це надасть можливість поліпшити оперативне
планування випуску окремих видів продукції, а також дозволить (при отриманні нових статистичних
даних) оперативно змінювати виробничі місячні пла-
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ни. Удосконалення системи планування обсягів реалізації продукції машинобудівного підприємства
збільшить прогнозованість доходів і витрат на майбутній період.
Таким чином, удосконалення системи планування обсягів реалізації продукції створить умови для
поліпшення якості управління, підвищення конкурентоспроможності та забезпечить стабільність фінансового стану промислових підприємств.
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Харченко Ю. А. Удосконалення системи
планування обсягів реалізації продукції на промисловому підприємстві
У статті досліджена система планування обсягів
реалізації продукції на машинобудівному підприємстві.
Запропоновано економіко-математичні моделі прогнозування, які постійно враховують фактичні дані попереднього періоду. Обґрунтовано, що удосконалена система планування обсягів реалізації продукції створить
умови для поліпшення якості управління, підвищення
конкурентоспроможності та забезпечить стабільність
фінансового стану промислових підприємств.
Ключові слова: система планування, економікоматематична модель, методи прогнозування, реалізація продукції.
Харченко Ю. А. Усовершенствование системы планирования объемов реализации продукции на промышленном предприятии
В статье исследована система планирования объемов реализации продукции на машиностроительном
предприятии. Предложены экономико-математические
модели прогнозирования, которые постоянно учитывают фактические данные предыдущего периода. Обосновано, что усовершенствованная система планирования объемов реализации продукции создаст условия для улучшения качества управления, повышения
конкурентоспособности и обеспечит стабильность
финансового положения промышленных предприятий.
Ключевые слова: система планирования, экономико-математическая модель, методы прогнозирования, 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.
Key words: planning system, economic-mathematical
model, methods of prediction, implementation of products.
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СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Постановка проблеми. Стабільне функціонування та розвиток, зростання економічного потенціалу підприємства в умовах ринкових відносин в основному залежить від надійної системи захисту економічних інтересів.
На сьогоднішній день дослідження багатьох науковців направлені на недосконалий розвиток системи
економічної безпеки підприємства. Тому для становлення і розвитку соціально-економічної системи, необхідно удосконалювати теоретичні аспекти побудови
соціально-економічної безпеки підприємства.
Аналіз досліджень та публікацій. В останні
роки економічна безпека в науковій літературі розглядається доволі часто. Слід зауважити, що соціальноекономічна безпека розглядається порівняно не в багатьох дослідників. В основному розгляд цього поняття 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 практиків, які досліджують сферу соціально-економічної безпеки, можна виділити Г. Козаченко, В. Мунтіяна, Г. Пастернак-Таранушенка, В. Тамбовцева, Є. Олейнікова,
Л. Абалкіна, О. Кірієнка, В. Пономарьова, О. Ляшенко, Т. Кузенко, А. Ілларіонова, Я. Жаліла, В. Мак-Мака,
Ю. Кракоса, Г. Андрощука, А. Архіпова, В. Забродського, 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 думки, внаслідок чого система безпеки орієнтувалася на
захист інтересів церкви і владних кіл.
Третій етап – етап нового часу, дав початок поділу суспільства на класи, став основою формування
сильної держави, що захищає багатих.

Пізніше безпеку почали розглядати на рівні держави як силову складову національної безпеки.
Термін „економічна безпека” належить 26-му президенту Сполучених Штатів Америки – Ф. Рузвельту
та визначається як сукупність умов, що надійно забезпечують національний суверенітет, захист стратегічних 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 програма 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 формуватися з кінця дев'яностих років двадцятого століття. Уже
тоді це поняття вміщало в собі цілий комплекс факторів, що визначають, крім економічних і політичних
аспектів, усе безпосереднє середовище проживання
людини – біологічну, фізичну, психологічну, матеріальну сфери, і зрештою, значну частину того, що
вміщає в себе поняття якості життя [6, с. 50].
Так, Г. Пастернак-Таранушенко трактує соціальну безпеку як різновид безпеки, що базується на психічному та психологічному стані населення країни [6,
с. 52]. Тоді, як економічну безпеку розглядає як стан
держави, за яким вона забезпечена можливістю створення, розвитку умов для гідного життя її населення,
перспективного розвитку в майбутньому та в зростанні добробуту її мешканців [7]. Звідси видно, що
економічна безпека не може існувати без соціального
забезпечення, адже гідне життя визначається психологічним станом індивіда.
Так само й інші трактування дослідників економічної безпеки не можуть не зазначити соціальний
аспект економічної безпеки, коли суспільство задовольняє потребу для подальшого успішного та повноцінного розвитку.
Що й робить О. Ляшенко, визначаючи соціаль-
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но-економічну безпеку підприємства як стан захищеності підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз,
який досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження інтересів підприємства, відповідно з інтересами суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища 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 впливає на якість продукту, що, в свою чергу, задовольняє інтереси зовнішнього середовища.
В. Ярочкін розглядає економічну безпеку підприємства як захист інформації, а персонал підприємства вважає найслабішою ланкою у системі збереження 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 соціальними гарантіями, призводить до витоку інформації з
організації.
Конфіденційна, або загальна негативна інформація може порушити баланс попиту та пропозиції, позначитися на авторитеті підприємства. Під авторитетом розуміють загальновизнану довішу, пошану. Позитивний відгук не тільки покупців продукції, яку виготовляє підприємство, а й персоналу підприємства.
Тобто для забезпечення авторитету необхідно здійснювати соціальну політику на підприємстві.
Отже, соціально-економічна безпека ґрунтується на достатньому задоволенні потреб працівників,
забезпеченою економічними вигодами.
В той же час соціальна безпека не може відтворюватися 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 держави. Саме суперечність між безпекою держави та безпекою суб'єктів господарювання якраз і є головною
проблемою економічної безпеки України на сучасному етапі, а отже негативно впливає на соціально-економічний 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 вирішенні поставлених завдань співробітники є необхідною умовою постійного росту підприємства. В цьому
зв'язку соціальна політика підприємства орієнтується
на створення умов для реалізації творчого потенціалу
робітників, забезпечуючи їх конкурентноздатною заробітною платою та соціальними пільгами.
Соціальна політика підприємства – це система
цілеспрямованих і послідовних дій власника і менеджменту, спрямованих на задоволення і розвиток матеріальних 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 соціального та економічного розвитку, в результаті формується соціально-економічна безпека підприємства.
Основні цілі соціальної політики відображені на рис. 1.
Соціально-економічна безпека підприємства має
поєднувати в собі соціальні та економічні цілі, раціональне та ефективне використання як матеріальних, так
і нематеріальних ресурсів. Не менш важливими у забезпеченні соціальної безпеки підприємства є духовні
потреби працівників.

.
Основні цілі соціальної політики
підприємства

Сталий соціальноекономічний
розвиток

Баланс інтересів
підприємства, трудового
колективу і суспільства

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, соціальне партнерство, надання працівникам соціальних
пільг, сприятливий морально-психологічний клімат та
інше.
Тому все більшої популярності набуває нематеріальна звітність підприємства.
Розглядаючи безпеку підприємства, логічно виявити її протилежну сторону – небезпеку. Поряд з небезпекою розглядають загрози та ризик.
Небезпеку можна розглядати як об'єктивну можливість негативного впливу на певне явище, систему,
механізм, соціальний організм, внаслідок чого йому
може бути заподіяна шкода, що призведе до занепаду, кризового стану тощо [11, с. 21].
Загроза – конкретна і безпосередня форма небезпеки або сукупність негативних чинників чи умов
[11, с. 21].
Ризик – можливість або загроза відхилення результатів конкретних рішень або дій від очікуваних [12,
с. 10].
Отже, враховуючи існуючі судження науковців,
пропонуємо на рівні підприємства виділити такі поняття як „небезпека безпеці підприємства”, „загроза
безпеці підприємства”, „ризик безпеці підприємства”:
– небезпека безпеці підприємства – можливий
чи реальний негативний вплив на безпеку підприємства, що може призвести до економічного спаду діяльності підприємства;
– загроза безпеці підприємства – реальна негативна дія, що спрямована на негативні зміни економічної безпеки підприємства;
– ризик безпеці підприємства – можливість настання 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 безпеці, пропонуємо класифікувати їх та такими ознаками (табл. 1.1).
Запропонована модель класифікації загроз допоможе як найшвидше виявити за запобігти небезпечні
та непередбачувані ситуації в системі безпеки підприємства. Попередженість та готовність – головне завдання економічної безпеки підприємства. Варто зауважити, інформованість персоналу щодо можливості настання ризикованих ситуацій – запорука своєчасного
уникнення загрози.
Підсумовуючи зазначене, подамо власне бачення соціально-економічної безпеки підприємства – стан

підприємства, при якому забезпечується ефективне використання матеріальних та нематеріальних ресурсів
підприємства, збереження та розвиток людського потенціалу з метою подальшого соціального та економічного 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 безпеки, порушується контроль, що, в свою чергу, гальмує безперервне забезпечення економічної безпеки.
Отже, соціально-економічна безпека забезпечується комплексно, тобто за всіма напрямками діяльності. В перчу чергу увага приділяється соціальним
гарантіям, соціальній політиці підприємства, адже
відсутність соціальної складової унеможливлює повноцінне існування економічної безпеки підприємства.
Тому існує необхідність у дослідженні механізму забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства.
Відомо, що завдання соціальної політики підприємства розділені на три складові: соціальний розвиток, соціальне партнерство та соціальна відповідальність. Ці задачі являються рушійними факторами
її формування та реалізації. Їх вирішення несе обопільну вигоду безпосередньо підприємствам та їх працівникам, які є об’єктами соціальної політики.
Для ефективного використання потенціалу робітників необхідно створити систему економічних стимулів для більш ефективного задіяння робітників у
виробництві. Соціальними ресурсами економічного
росту являються заповзятливість та ініціатива. Тому
ми вважаємо, що мобілізація трудової активності працівників – основна задача соціальної політики підприємства.
Висновки. Дослідження економічної безпеки дає
змогу виділити такий важливий елемент, як соціальна
безпека. З розвитком нефінансової звітності, соціальна безпека має розглядатися на рівні з економічною
безпекою. Тому пропонуємо нашу думку щодо трактування поняття соціально-економічної безпеки – це
захищеність всіх ресурсів підприємства з урахуванням
інтересів зовнішнього та внутрішнього середовища.
Багато дослідників включають соціальну складову до економічної безпеки як одну з посередницьких ланок, проте досвід показує, що без соціальної
політики або в недостатній мірі забезпечення соціальної політики, економічна безпека функціонує неповноцінно.
Правильно сформульована та ефективно систематизована соціальна політика є основою для розробки стратегії і практики соціально-економічної безпеки
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Таблиця 1
Класифікація загроз економічній безпеці
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Критерій

Вид небезпек підприємства

Джерело
виникнення

- зовнішні – ті, що виникають у внутрішньому середовищі
підприємства;
- внутрішні – ті, що виникають у макро- та мікросередовищі
підприємства.
Можливість
- виникаючі – ті, яких неможливо уникнути, а тільки
нейтралізації
частково нейтралізувати або пом’якшити;
негативного впливу - затухаючі – ті які не встигли виникнути завдяки
своєчасному виявленню та нейтралізації;
- прогресуючі – ті, які своєчасно не виявили або недостатньо
нейтралізували.
Масштаб впливу
- індивідуальні – впливають на окремі напрямки діяльності
підприємства;
- системні – впливають на загальну систему діяльності
підприємства;
- групові – впливають на декілька напрямків діяльності
підприємства.
Принцип
- навмисні – ті, які виникають внаслідок неефективної
зумовлення загрози
роботи працівників підприємства;
- випадкові – ті, які виникають не з волі підприємства або
працівників.
Ступінь
- малоймовірні – існує мала ймовірність настання
ймовірності
загрозливого стану;
- реальні – загроза вже існує.
- на етапі організації підприємства;
Вплив на стадії
- на стадії функціонування підприємства;
підприємницької
- на заключному етапі підприємства.
діяльності
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.
Термін дії
- довгострокові;
- середньострокові;
- короткострокові;
- поточні;
- тимчасові;
- постійні.
Суб’єкти загроз
- з боку кримінальних структур;
- з боку конкурентів;
- з боку власних співробітників;
- з боку держави.
Характер
- цивільно-правова;
відповідальності
- кримінально-правова.

Таблиця складена автором за [13, с. 77; 14, с. 44].
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на перспективу, які забезпечують необхідну мотивацію праці персоналу підприємства.
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висновків сформульовано власне бачення даної категорії. Виявлено, що соціальна політика є основою забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства. Класифіковані види загроз.
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В статье рассмотрены особенности определения
категории „социально-экономическая безопасность”
и на основании выводов сформулировано собственное видение данной категории. Выявлено, что социальная политика является основой обеспечения социально-экономической безопасности предприятия.
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ОЦІНКА ЗОВНІШНІХ ЕФЕКТІВ ГАЛУЗЕВИХ ВИТРАТ
НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Однією з ключових причин коливань основних макроекономічних показників
в економіці України впродовж останніх років є нестійка
та незадовільна динаміка базових структурних пропорцій 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 зовнішньоекономічної кон’юнктури та посилила негативний
вплив світової економічної кризи на внутрішньоекономічні пропорції. Все це обумовлює необхідність посилення та перегляду ролі держави у регулюванні економічних процесів з урахуванням досвіду інших країн
з транзитивною та ринковою економікою. Зокрема,
оновлення та удосконалення потребує державна промислова політика, що повинна задовольняти вимогам
сучасного етапу розвитку національної економіки.
Оновлена активна державна промислова політика, з одного боку, повинна сприяти підвищенню рівня
добробуту населення країни, євроінтеграції, побудові
якісно нової інноваційної моделі та іншим цілям розвитку українського суспільства, встановленим у схвалених концептуальних документах. З іншого боку,
вона повинна спиратися на науково обґрунтовані та
аналітично забезпечені відповідні концепції, стратегії
та програми. Зокрема, виходячи з суті поняття „промислова політика”, потребує додаткового аналітичного обґрунтування вибір критеріїв пріоритетності та визначення державою пріоритетних галузей (видів економічної діяльності).
Одним з головних чинників економічного зростання та галузевої конкурентоспроможності є інновації.
Зазвичай, вони є наслідком попередньо проведених
досліджень та розробок (далі R&D). При цьому, дослідження та розробки, проведені в одній з галузей
економіки, здатні створювати екстерналії в інших галузях. Ці зовнішні ефекти можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивні зовнішні ефекти від
досліджень та розробок пов’язують із залежністю
якості продукції та сукупної продуктивності виробничих факторів в галузі від R&D витрат в інших галузях
економіки [1].
Одним з можливих каналів розповсюдження
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таких позитивних ефектів є міжгалузеві технологічні
зв'язки та проміжне споживання продукції галузі, в
якій було створено інновації. По цьому ж каналу розповсюджуються негативні зовнішні ефекти від досліджень 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 пріоритетів у модернізованих концепціях, стратегіях та
програмах розвитку промислового комплексу України. Тому доцільним є дослідження позитивних та негативних R&D ефектів в економіці, а також каналів та
напрямків їх розповсюдження.
Дослідженню масштабів, напрямків, каналів розповсюдження та наслідків зовнішніх ефектів від досліджень та розробок приділяється велика увага в
західній економічній літературі (детальний огляд з проблеми див. в роботах [3 – 4]). Сучасні дослідження
R&D ефектів в переважно базуються на проведенні
економетричних оцінок. При цьому, зазвичай, вимірюється зв'язок між показниками якості роботи однієї
галузі (сукупної продуктивності факторів виробництва, прибутковості, експорту галузі та ін.) та R&D витратами в інших галузях. Для проведення таких економетричних оцінок R&D ефектів використовуються
різноманітні моделі, найбільш розповсюдженою з яких
є модель міжгалузевих зв'язків „витрати – випуск”
(див., наприклад, [5]). Водночас серед чималої бібліографії 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 національній економіці.
Метою статті є оцінка та аналіз негативних
ефектів від досліджень та розробок в економіці України протягом 2000 – 2010 рр.
Виклад основного матеріалу. Оцінку негативних 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 характеризують зростання рівня цін у всій економіці, так і коефіцієнти, які демонструють залежність сукупного зростання цін в галузях економіки за виключенням зростання цін в тій галузі, в якій відбулися витрати на дослідження та розробки.
Інформаційно-статистичною базою проведеного
дослідження стали офіційні дані Держкомстату України за 2000 – 2010 рр. про розподіл загального обсягу
витрат на дослідження і розробки за видами економічної діяльності та статистичні таблиці „Витрати – Випуск” [6 – 16].
Для проведення розрахунків інформація статистичних 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 впливу галузевих R&D витрат на загальний рівень цін в
економіці України та на рівень цін без врахування зростання цін в галузі, що здійснила R&D витрати, наведено 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 значеннями у табл. 1 та табл. 2) – безпосередньо у добуванні 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 дослідження та розробки.
Як видно з табл. 1 – 2, майже всі коефіцієнти
впливу галузевих R&D витрат на рівень цін в економіці мали тенденцію до зменшення протягом окресленого періоду часу. Зазначена тенденція є також характерною для розвинутих країн світу (див. детальніше [2, с. 417]). Отже, у структурних зрушеннях в
промисловості України зафіксовано певну позитивну 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 проміжного споживання у ВДВ у порівнянні з розвинутими 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 забезпеченням всього промислового виробництва та знаходяться на початковому етапі міжгалузевих технологічних
процесів – добування паливно-енергетичних корисних
копалин, виробництво та розподілення електроенергії,
газу та води.
Висновки. Питання формування науково обґрунтованої ефективної промислової політики залишається 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 створення та акумулювання зовнішніх ефектів від R&D.
Тому для аналітичного забезпечення модернізації концепцій, стратегій та програм ефективної державної
промислової політики на сучасному етапі розвитку
української економіки необхідно проведення дослідження R&D ефектів на основі сучасних методів економічного аналізу.
Дослідження, спрямовані на оцінку масштабів,
напрямків, каналів передачі та наслідків R&D ефектів,
є відносно новими та актуальними у сучасній економічній 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 трансформаційних процесів, що відбуваються в економіці
України. Зокрема, корисною для наукового обґрунтування галузевих пріоритетів у концепціях, стратегіях
та програмах промислової політики є адаптація методичних 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 оцінки негативних R&D ефектів в економіці України необхідно відзначити, що вітчизняна промисловість протягом 2000 – 2010 рр. залишається технологічно відсталою та високо затратною у порівнянні з розвинутими
країнами світу. Загальний рівень витрат на досліджен-
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Таблиця 1
Коефіцієнти впливу галузевих R&D витрат
на загальний рівень цін в економіці України в 2000 – 2010 рр.*
Види промислової діяльності
Добування

2000

2002

2004

2006

2008

2010

паливно-енергетичних

корисних копалин

18.61

13.74

9.75

5.77

3.13

2.80

6.02

5.10

3.21

2.20

1.26

1.00

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

9.88

7.16

4.02

2.33

1.36

1.17

8.83

4.91

2.87

2.27

1.38

1.07

7.41

5.42

3.83

2.25

1.28

1.31

6.12

4.26

2.76

2.08

1.11

1.14

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

7.55

5.44

3.30

2.22

1.25

1.14

4.87

3.76

2.18

1.55

0.88

0.82

Добування корисних копалин, крім
паливно-енергетичних
Виробництво

харчових

продуктів,

Оброблення деревини та виробництво
виробів з деревини, крім меблів;
целюлозно-паперове

виробництво;

видавнича діяльність
Виробництво

коксу,

нафтоперероблення

продуктів

та

ядерних

матеріалів
Хімічна

та

нафтохімічна

промисловість
Виробництво

іншої

неметалевої

мінеральної продукції
Металургійне
виробництво

Виробництво

виробництво
готових

та

та

металевих

розподілення

електроенергії, газу та води
Металургійне
виробництво

виробництво
готових

та

металевих

виробів

* – у відсотках на 10 мільйонів гривень R&D витрат

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
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

більшою є частка продукції галузі, що використовується 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.
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Таблиця 2
Коефіцієнти впливу галузевих R&D витрат
на рівень цін в економіці України* в 2000 – 2010 рр.**

Види промислової діяльності
Добування

2000

2002

2004

2006

2008

2010

паливно-енергетичних

корисних копалин

15.09

11.52

8.38

4.90

2.67

2.38

3.42

3.17

2.02

1.44

0.83

0.62

0.52

0.23

0.16

0.15

0.06

0.05

1.90

1.31

1.05

0.27

0.09

0.07

6.14

4.36

2.30

1.27

0.73

0.66

5.90

2.83

1.65

1.48

0.92

0.68

4.25

2.99

2.13

1.24

0.72

0.82

3.46

2.30

1.50

1.21

0.64

0.73

1.63

1.37

0.62

0.52

0.31

0.33

3.61

1.95

0.87

0.69

0.31

0.40

1.30

0.53

0.71

0.97

0.45

0.36

4.71

3.41

2.05

1.39

0.79

0.73

Добування корисних копалин, крім
паливно-енергетичних
Виробництво

харчових

продуктів,

напоїв та тютюнових виробів
Легка промисловість
Оброблення деревини та виробництво
виробів

з

деревини,

крім

целюлозно-паперове

меблів;

виробництво;

видавнича діяльність
Виробництво

коксу,

нафтоперероблення

продуктів

та

ядерних

матеріалів
Хімічна та нафтохімічна промисловість
Виробництво

іншої

неметалевої

мінеральної продукції
Металургійне

виробництво

та

виробництво готових металевих виробів
Машинобудування
Інші галузі промисловості
Виробництво

та

розподілення

електроенергії, газу та води

* – за виключенням зростання цін у галузі, що понесла R&D витрати.
** – у відсотках на 10 мільйонів гривень R&D витрат.

Водночас, в результаті проведеного аналізу
зафіксовано певні позитивні тенденції в динаміці структурних параметрів української промисловості. Зокрема, у всіх без виключення видах промислової діяльності зменшилися коефіцієнти впливу галузевих R&D
витрат на загальний рівень цін в економіці.
Для такого виду промислової діяльності як добування паливно-енергетичних корисних копалин зафіксовані найбільші значення негативних цінових ефектів
в економіці України протягом аналізованого періоду.

В подальшому для формування конкретних рекомендацій щодо удосконалення концепцій, стратегій
та програм промислової політики в Україні шляхом
науково обґрунтованого вибору галузевих пріоритетів
за критерієм здатності галузі до створення та акумулювання 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 екстерналій.

234

Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

О. О. Чебанов
Література
1. Wolff E. N. Spillovers, linkages and technical
change / E. N. Wolff // Economic Systems Research. –
1997. – № 1. – P. 9 – 23. 2. Dietzenbacher E.
Externalitiesof R&D Expenditures / E. Dietzenbacher,
B. Los // Economic Systems Research. – 2002. – № 4.
– P. 407 – 425. 3. Griliches Z. The search for R&D
spillovers / Z. Griliches // The Scandinavian Journal of
Economics. – 1992. – № 94. – P. 29 – 47. 4. Mohnen P.
R&D externalities and productivity growth / P. Mohnen //
STI Review. – 1996. – № 18. – P. 39 – 66. 5. Verspagen B.
Measuring Intersectoral Technology Spillovers: Estimates
from the Europeanand US Patent Office Databases /
B. Verspagen // Economic Systems Research. – 1997. –
№ 1. – P. 47 – 65. 6. Експериментальна таблиця Витрати-Випуск України за 2000 рік в цінах споживачів.
Статистичний збірник. – К. : Держкомстат України,
2002. – 51 с. 7. Експериментальна таблиця Витрати-Випуск України за 2002 рік в цінах споживачів. Статистичний збірник. – К. : Держкомстат України, 2004.
– 51 с. 8. Експериментальна таблиця Витрати-Випуск України за 2004 рік в цінах споживачів. Статистичний збірник. – К. : Держкомстат України, 2006. –
52 с. 9. Експериментальна таблиця Витрати-Випуск
України за 2006 рік в цінах споживачів. Статистичний
збірник. – К. : Держкомстат України, 2008. – 52 с.
10. Експериментальна таблиця Витрати-Випуск
України за 2008рік в цінахспоживачів. Статистичний
збірник. – К. : ДержкомстатУкраїни, 2010. – 52 с.
11. Експериментальна таблиця Витрати-Випуск
України за 2010 рік в цінах споживачів. Статистичний
збірник. – К. : Держкомстат України, 2012. – 52 с.
12. Наука та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – К. : Держкомстат України, 2002. –
316 с. 13. Наука та інноваційна діяльність в Україні.
Статистичний збірник. – К. : Держкомстат України,
2004. – 360 с. 14. Наука та інноваційна діяльність в
Україні. Статистичний збірник. – К. : Держкомстат
України, 2007. – 350 с. 15. Наука та інноваційна
діяльність в Україні. Статистичнийзбірник. – К. : Держкомстат України, 2009. – 365 с. 16. Наука та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – К. :
Держкомстат України, 2012. – 305 с.
Чебанов О. О. Оцінка зовнішніх ефектів галузевих витрат на дослідження та розробки в економіці України
В роботі обґрунтовано актуальність дослідження

позитивних та негативних зовнішніх ефектів галузевих витрат на дослідження та розробки для удосконалення 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 „ВитратиВипуск”. Встановлено основні тенденції такого впливу за окреслений період часу.
Ключові слова: дослідження та розробки, інновації, негативні зовнішні ефекти, промислова політика, рівень цін.
Чебанов А. А. Оценка внешних эффектов отраслевых затрат на исследования и разработки в
экономике Украины
В работе обоснована актуальность исследования
позитивных и негативных внешних эффектов отраслевых затрат на исследования и разработки для усовершенствования государственной промышленной
политики на современном этапе развития национальной экономики. Представлены и проанализированы
результаты оценки коэффициентов влияния отраслевых 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, промышленная 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.
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ІННОВАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Здатність до ефективного розвитку промисловості базується на конкретних перевагах кожного підприємства. Основою створення таких переваг в сучасних умовах є можливості,
що несе в собі науково-технічний прогрес та застосування його надбань на практиці. Відтак, інноваційний
характер відтворювальних процесів сучасної економічної системи зумовлює перехід усіх складових національного господарського комплексу на новий тип
розвитку, що, у свою чергу, потребує вдосконалення
механізму економічних взаємовідносин між суб’єктами господарювання.
Потреба у впровадженні інновацій промисловими підприємствами значно зростає і в зв'язку із членством України у СОТ. Посилення конкуренції за ринки збуту зумовлює одночасне підвищення якості продукції та зниження її собівартості, що можливе за умови
ефективної інноваційної діяльності. Нагального вирішення потребує формування інноваційного потенціалу вітчизняної промисловості, адже зміни щодо підвищення вимог до якості продукції, посилення конкуренції, зумовили необхідність розробки механізму
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції, що є особливо актуальним, зважаючи на
глобальні світові трансформації.
Дослідженням економічного розвитку та зростання 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. Семиноженка, 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 національного господарського комплексу потребує подальших
досліджень щодо визначення факторів економічного
зростання та підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції.
Мета дослідження. Метою роботи є обґрунту-

вання резервів підвищення індикативного впливу інновацій на економічний розвиток промислових підприємств за проведення оцінки стану інноваційного
забезпечення вітчизняних підприємств. Для досягнення поставленої мети виділено окремі блоки завдань:
аксіоматичний огляд проблеми дослідження; диференціація цілей розвитку виробничих систем; висвітлення характеру організації інноваційної діяльності на промислових підприємствах України; виділення ресурсно-обмежуючих факторів розвитку інноваційної діяльності; проведення аналітико-змістових підсумків.
Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення проблеми інноваційного розвитку, розширеного відтворення та ефективного функціонування промислових підприємств
України, наукові праці вчених-економістів, довідкові
видання з економіки та відповідні законодавчі і нормативні акти.
Виклад основного матеріалу. Проблема економічного розвитку базується на двох аксіомах: потреби суспільства безмежні; ресурси суспільства, необхідні для виробництва товарів і послуг, обмежені і
рідкісні. Так, А. Смітт вважав виникнення ринків наслідком обмеженості економічних ресурсів, обмеженості виробничих можливостей людини і суспільства.
Економічні ресурси і виробничі можливості людини
обмежені відносно, у порівнянні з їх безмежними потребами, 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 господарським зростанням: 1) модель лінійних стадій розвитку; 2) теорія структурних трансформацій; 3) теорія
зовнішньої залежності; 4) модель інноваційного розвитку; 5) неокласична модель вільного ринку; 6) теорія ендогенної моделі сталого розвитку; 7) модель сталого розвитку [2, с. 23].
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В умовах ринкової конкуренції основою формування різних цілей розвитку виробничої системи виступають якісні параметри виробництва, саме це забезпечує задоволення споживчих потреб. Перший
рівень цілей формується на основі якісних характеристик товару, підвищення якості та обслуговування,
розширення ринків збуту тощо. Цілями другого та
третього рівнів є економічні показники діяльності, насамперед узагальнюючі показники ефективності виробництва за окремими видами продукції, оскільки
шляхом оптимізації цілей системи досягається її ефективність і перспективність, вдосконалюється структура та система управління.
В Україні збережений достатній інноваційний потенціал, який розвивається практично самостійно в:
– окремих галузях оборонної промисловості (радіоелектронне стеження, радіолокація, засоби наведення високоточної зброї, системи бронетанкової техніки, системи протиповітряної оборони), можливості у
виробництві якої – 8 млрд грн за відповідного сприяння держави:
– енергетичному атомному машинобудуванні
(Україна має більше 12% світового ринку);
– авіаційному та енергетичному турбінобудуванні (Україна має більше 43% високотехнологічного
експорту):
– ракетній, авіаційній та космічній техніці (Україна є учасником великої кількості міжнародних проектів 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 науковотехнічного та інноваційного потенціалу має стати
однією з важливих передумов подолання технологічного 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 Заходу. 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 системи стають інноваційні технології, які формують організаційні та управлінські процеси, надають можливість
досягнення конкурентних переваг для успішної діяльності підприємств в умовах ринкових відносин, визначають питання їх якісного та ефективного розвитку. Для забезпечення постійного оновлення і вдосконалення виробничих процесів на підприємстві слід поЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

стійно виявляти поточні та майбутні проблеми, пов’язані із зміною життєвого циклу продукції й технології.
Дослідження проблем організації інноваційної
діяльності на промислових підприємствах України
виявило, що поряд із відсутністю діючих державних програм підтримки та фінансування інноваційних
проектів, нестачею власних оборотних коштів у підприємств, впровадження нововведень найчастіше
вимагає значно більших витрат, ніж очікувалося при
ухваленні рішення про інновацію; потенційно ефективні
нововведення не впроваджуються або впроваджуються з великою затримкою у часі (внаслідок помилок в
оцінці строків впровадження, опору впровадженню
інновацій, недосконалої організації інноваційних процесів та відсутності розвинутої інноваційної інфраструктури). Важливість максимально швидкого (або,
як мінімум, своєчасного) виходу інновації підприємства на ринок (наприклад, нової продукції або послуги) стосується проблеми скорочення тривалості інноваційного 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 промисловості України займалися 1758 підприємств, або 17,4%
промислових підприємств (у 2008 р. – 1397 підприємств, або 13%). При цьому на технологічні інновації у поточному році підприємствами витрачено
11,5 млрд грн. Близько 70% коштів було витрачено на
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, 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 нафтопереробки (34,9%), машинобудування (24,5%),
а також хімічної та нафтохімічної промисловості
(24,0%); у розрізі регіонів на промислових підприємствах Запорізької, Івано-Франківської. Миколаївської, 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 інноваційно активних). Впроваджували інноваційні види
продукції 704 підприємства, кількість яких становила
3403 найменувань, з них 962 – машини, устаткування, прилади, апарати. Нові технологічні процеси у
звітному періоді запровадили 598 підприємств. Їхня
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кількість склала 2188 процесів, у тому числі маловідходних, ресурсозберігаючих – 554 [5].
Ефективний розвиток та реалізація інноваційних
проектів потребує значних обсягів фінансування. Сприятиме вирішенню питання активізації інноваційної діяльності у промисловості України створення пільгових
умов, для тих підприємств, які впроваджують інноваційні 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 комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;
г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;
д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних 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 найнижче значення даного показника зафіксоване у
2011 р. Коштами іноземних інвесторів в обсязі

56,9 млн грн (2411,4 млн грн) скористалися – 11 підприємств, вітчизняних інвесторів обсягом 45,4 млн грн
– 14 підприємств [6].
Реалізація iнновацiйних проектів пов'язана з
фiнансовими ризиками. Значною мірою на результативність реалізації таких проектів впливають чинники,
що формують фiнансову спроможнiсть, передусім іде
мова про підвищення рівня державного фінансування, зниження кредитних ставок, усунення причин щодо
формування власних нагромаджень підприємств.
Отже, загальна сума витрат підприємств на інноваційну 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 найбільша частка припадає на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення, де витрачається
майже три чверті загального обсягу інноваційних витрат. Так, у 2012 р. близько 70% коштів було витрачено 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 реалізованої промислової продукції (у 2011р. відповідно
42,4 млрд грн та 3,8%). Реалізацію продукції за межі
України здійснювали 332 підприємства, обсяг якої
Таблиця 1

Структура фінансування інноваційної діяльності за джерелами
Роки

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Загальна
сума
витрат
1757,1
1971,4
3013,8
3059,8
4534,6
5751,6
6160,0
10850,9
11994,2
7949,9
8045,5
14333,9
11480,6

У тому числі за рахунок коштів
власних коштів державного
підприємств
бюджету
млн грн %
млн грн %
1399,3 79,6
7,7 0,4
1654,0 83,9
55,8 2,8
2141,8 71,1
45,5 1,5
2148,4 70,2
93,0 3,0
3501,5 77,2
63,4 1,4
5045,4 87,7
28,1 0,5
5211,4 84,6
114,4 1,9
7999,6 73,7
144,8 1,3
7264,0 60,6
336,9 2,8
5169,4 65,0
127,0 1,6
4775,2 59,4
87,0 1,1
7585,6 52,9
149,2 1,0
7335,9 63,9
224,3 1,9

іноземних
інвесторів
млн грн %
133,1 7,6
58,5 3,0
264,1 8,8
130,0 4,2
112,4 2,5
157,9 2,7
176,2 2,9
321,8 3,0
115,4 1,0
1512,9 19,0
2411,4 30,0
56,9 0,4
994,8 8,7

інші джерела
млн грн
217,0
203,1
562,4
688,4
857,3
520,2
658,0
2384,7
4277,9
1140,6
771,9
6542,2
2925,6

%
12,4
10,3
18,6
22,6
18,9
9,1
10,6
22,0
35,6
14,4
9,5
45,7
25,5

* Розраховано за даними Державної служби статистики України [5,6]
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склав 36,9% від загального обсягу реалізованої інноваційної 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 реалізували 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, спрямована на вирішення саме соціальних проблем, захисту незахищених прошарків населення тощо. В свою чергу,
розв'язання даної проблеми потребує вирішення макроекономічних питань (наприклад, запровадження
пільгового оподаткування коштів, які спрямовуються
на розробку інновацій та впровадження їх на практиці).
Відтак, зважаючи на недостатню кількість фінансових ресурсів та потребу в нарощувані виробництва
промислової продукції високої якості, необхідно
здійснювати виважену політику щодо створення сприятливих умов для формування бази інвестиційного
забезпечення шляхом поєднання та створення раціональної структури використання власних і залучених
ресурсів.
Щодо використання позикових коштів як одного
з джерел інвестиційного забезпечення, що підлягає поверненню, то до переваг залучення такого ресурсу належить не оподаткування виплати відсотків за їх використання, тому що вони відносяться до затрат підпри-

ємства, а інфляційний процес опосередковує зниження
купівельної спроможності повернутих коштів. До недоліків використання позикових коштів належить
збільшення сплати відсотків в разі збільшенням питомої ваги їх використання, що зумовлює зменшення
прибутковості від здійснення інноваційної діяльності.
Основою стратегічної організації інноваційної
діяльності підприємств має стати стратегія інноваційної діяльності, що розробляється в межах корпоративної (комплексної) стратегії розвитку підприємства
і зумовлює формування стратегічного набору підприємства: товарної, маркетингової., конкурентної, ресурсної, фінансової, виробничої й іншої стратегій, будучи їхньою рушійною силою, тобто визначає зміст,
склад, агресивність стратегій. Застосування концепції
стратегічної організації інноваційної діяльності дозволить підприємству поліпшити якість прийнятих управлінських рішень і забезпечить підвищення ефективності 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 інноваційної діяльності в Україні” стратегічними пріоритетними напрямами на 2011 – 2021 роки визначено:
1) освоєння нових технологій транспортування
енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та
військової техніки;
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, 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 агропромислового комплексу;
5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики;
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища;
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.
Дослідження факторів економічного розвитку
дозволяє запропонувати певні критерії їх розмежування та групування [9, с.119]:
– рівень значимості: ресурси (потенційні фактори), джерела, рушійні сили, засоби пожвавлення
джерел та активізації рушійних сил, фактори;
– характер впливу: фактори екстенсифікації та
інтенсифікації; підсилюючого, послаблюючого, гальмівного характеру;
– ступінь впливу: безпосереднього і опосередкованого;
– спрямованість впливу: екзогенні (зовнішні) та
ендогенні (внутрішні);
– структура економічної системи: фактори розвитку структурних елементів системи, зокрема якісного вдосконалення та кількісного зростання продуктивних сил, розвитку економічних відносин, вдосконалення господарського механізму;
– етапи та цільові орієнтири розвитку макроекономічних систем: визначення таких факторів можливе лише в процесі дослідження форм проявів законів
та закономірностей розвитку систем.
Ефективність інноваційної діяльності виявляється 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 динамічного розвитку всього суспільства).
Про ефективність реалізації інновацій свідчать не
лише економічні результати. Інновації можуть змінювати і умови праці, зменшувати потребу у непоновлюваних 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 виготовлення і впровадження нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових
ринків і форм організації виробництва, що передбачає

особливий, новаторський, стиль господарювання, в
основі якого – орієнтація на нововведення, систематична 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 використання науково-технічною потенціалу країни, а також
характеризувати процес поступового розвитку науки
та техніки, виробництва i сфери споживання.
Першочерговими заходами із реалізації трансформаційних перетворень в економіці з метою підвищення її конкурентоспроможності за рахунок інноваційної її складової є: обґрунтування стратегічних напрямків інноваційного розвитку; формування
системи інформаційно-консультативної підтримки
інноваційної діяльності; розширення мережі об'єктів
інноваційної інфраструктури; впровадження заходів
щодо створення центрів інноваційного розвитку, стимулювання кредитно-фінансової діяльності. Це означає здійснення пошукової інноваційної діяльності в
різних напрямах з виділенням окремих інноваційних
проектів, пріоритетних на час їх актуалізації. Управління сукупністю інноваційних процесів визначає
інноваційну політику підприємства, яка формується
на основі певних принципів і встановлює зв'язок між
розвитком підприємства і напрямами його інноваційної діяльності.
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Погріщук Б. В., Мельник В. І., Пилявець В. М.
Інновації як індикатор економічного розвитку промислових підприємств
У статті розглянуто питання економічного розвитку підприємств на інноваційних засадах, здійснено оцінку стану інноваційного забезпечення вітчизняних підприємств, обґрунтовано резерви підвищення
індикативного впливу інновацій на економічний розвиток промислових підприємств.
Ключові слова: економічний розвиток, промислові підприємства, інновації.
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Погрищук Б. В., Мельник В. И., Пилявец В. М.
Инновации как индикатор экономического развития промышленных предприятий
В статье рассмотрены вопросы экономического
развития предприятий на инновационной основе, осуществлена оценка состояния инновационного обеспечения отечественных предприятий, обоснованы резервы повышения индикативного влияния инноваций на
экономическое развитие промышленных предприятий.
Ключевые слова: экономическое развитие, промышленные предприятия, инновации.
Pohrischuk B. V., Melnik V. I., Pylyavets V. M.
Innovation as an Indicator of Economic Development
of the Industrial
This paper considers the economic development of
innovative enterprises on the basis of the estimation of
the innovation of domestic enterprises, proved reserves
increase the indicative impact of innovation on economic
development industry.
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ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ
Стратегічна значущість електронної промисловості для становлення і розвитку інноваційної економіки, „економіки знань”, розвитку п’ятого технологічного укладу обумовлює необхідність випереджаючого
її розвитку. Але саме ця галузь за часи незалежності
України зазнала великого руйнування. Стан підприємств електронної промисловості свідчить, що вона
знаходиться в глибокій структурно-технологічній кризі
(низька ефективність виробництва, катастрофічний
знос основних засобів, технологічна відсталість, низька можливість залучення інвестицій для інноваційного 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 промисловості, яка б розкрила її основні структурні елементи,
визначила зміст та сприяла створенню науково обґрунтованого організаційно-економічного механізму розвитку електронної промисловості на інноваційній
основі, визначило необхідність подальших досліджень
із зазначених питань.
Актуальні питання розвитку електроніки віддзеркалені в роботах російських авторів: Т. Палташева [1],
В. Петропавловського [2], І. Покровського [3].
Сучасні напрями розвитку високотехнологічних
виробництв розглянуто в роботах українських дослідників: О. Амоші [4], В. Горбуліна [5], В. Падалки [6],
Л. Федулової [7].
Незважаючи на значну кількість публікацій у
вітчизняній і зарубіжній літературі, які присвячено дослідженням інноваційного розвитку високотехнологічних виробництв, методичні та практичні питання розвитку електронної промисловості в умовах глобалізації потребують подальшого дослідження.
Метою статті є розробка методичних положень і
практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення розвитку електронної промисловості України на
інноваційній основі.
За останнє десятиріччя в Україні сформувалися
не тільки теоретичні, але і практичні пріоритети розвитку галузей промисловості із значною питомою вагою електроніки: IT-сектор, авіаційна та ракетно-космічна промисловість, оборонно-промисловий комп-

лекс. Саме ці галузі промисловості є стратегічно важливими для України, вони визначають потребу в сучасних електронних продуктах, які повинні задовольняти у тому числі підприємства з виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування. Але,
як свідчить аналіз обсягу реалізованої продукції цих
підприємств, вони не є провідними в промисловості
України: питома вага реалізованої промислової продукції цих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції промисловості у 2012 р. дорівнювала
близько 2,7%. За останні п'ять років цей відсоток зменшився 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 ринкових трансформацій електронна промисловість зазнала значних негативних кількісних та якісних змін,
які охоплювали усі основні процеси створення наукоємної електронної продукції. Ці негативні тенденції спостерігаються і зараз, що привело у 2012 р. до зменшення темпів виробництва електричного, електронного
та оптичного устаткування порівняно з машинобудуванням на 5,6% (табл. 2).
Аналіз діяльності окремих підприємств електронної промисловості свідчить, що лише деякі з них досягли докризових результатів отримання чистого доходу (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 компонентів, які виробляються на українських підприємствах, є конкурентоспроможними на внутрішньому
та зовнішньому ринках. Тому розробка конкурентоспроможних апаратів і приладів, систем зв'язків і
телекомунікацій, у тому числі і у стратегічних галузях
(IT-сектор, авіаційна та ракетно-космічна промисловість, оборонно-промисловий комплекс) безпосередньо залежить від світових досягнень у сфері розробки електронних компонентів. На цей час є залежність розвитку високотехнологічних галузей промисловості України від зовнішнього постачання електронних компонентів.
Встановлено, що інвестиції в основний капітал
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Таблиця 1
Обсяг реалізованої промислової продукції у 2007 – 2012 роках, %*
2007 2008 2009
Питома вага виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування у загальному
обсязі промисловості
Питома вага виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування у загальному
обсязі машинобудування

2010

3,0

2,8

3,0

2,6

21,6

21,0

28,5

23,8

2011

2012

2,6

2,7

22,3 21,2

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України
Таблиця 2
Індекси виробництва у машинобудівній промисловості, % до попереднього періоду*
Машинобудування
у тому числі:
виробництво машин
та устаткування
виробництво електричного, електронного та оптичного
устаткування

2005 2006
107,1 111,8

2007
119,0

2008
100,3

2009
55,1

2010
136,1

2011
117,2

2012
94,0

112,2 102,9

103,0

98,2

62,4

121,1

112,5

90,0

90,8

129,1

93,2

71,8

124,2

114,7

88,4

110,7

*Інформація Державної служби статистики України „Індекси промислової продукції” (2000 – 2012 рр.).
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua
Таблиця 3
Фінансові результати підприємств з виробництва електричного,
електронного та оптичного устаткування до оподаткування у 2009 – 2011 рр., млн грн*

Роки
2009
2010
2011

Підприємства, які одержали прибуток
у % до загальної
Фінансовій
кількості
результат
підприємств
63,9
64,8
69,0

2791,4
1994,5
3362,5

Підприємства, які одержали збиток
у % до загальної
Фінансовій
кількості
результат
підприємств
36,1
788,4
35,2
31,0

856,8
1180,5

*Складено автором за даними Державної служби статистики України

підприємств, що мають виробництва електричного,
електронного та оптичного устаткування, у загальному обсязі інвестицій в основний капітал промисловості у 2012 р. складали лише 1,3%. У абсолютному
значенні за рахунок коштів державного бюджету було
освоєно (використано) підприємствами з виробництва електричного, електронного та оптичного устаткування 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 розрахунок показника рентабельності власного капіталу
Економічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

свідчить про неефективне використання бюджетних
коштів. Таким чином, низький обсяг інвестицій та неефективне їх використання не дають змогу підприємствам оновлювати основні засоби. Відсутність оновлення 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” спостерігається значне оновлення основних засобів.
Виявлені негативні тенденції розвитку електрон-
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ної промисловості зумовили необхідність структурних
змін шляхом приватизації, корпоратизації та реструктуризації підприємств. Але структурні зміни не дозволили сформувати об'єднання: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни. У електронній промисловості
вони представлені незначною кількістю підприємств,
тоді як саме вони, як показує світовий досвід, забезпечують основну зайнятість, найбільший обсяг реалізації продукції та переважну частку капітальних інвестицій.
Використання сценарного підходу надає змогу
визначити інвестиційну привабливість підприємств
електронної промисловості. Оптимістичний сценарій
пов’язано з впровадженням інновацій та використанням повною мірою можливостей інституціонального
середовища, песимістичний – їх відсутністю.
Як для оптимістичного, так і песимістичного сценаріїв було проведено розрахунки показників ефективності господарської діяльності (у). Інформаційною
базою для розрахунку є показники двадцяти одного
підприємства високотехнологічних галузей промисловості: рентабельність реалізованої продукції, рентабельність сукупних активів, рентабельність обігового
капіталу та частка зносу основних засобів.
На рис. 1 наведено графік зміни ефективності господарської діяльності y для оптимістичного та песимістичного сценаріїв за t років (2007 – 2016 рр.). Розрахунок показника при оптимістичному сценарії дозволяє стверджувати, що при впровадженні інновацій
зростає ефективність господарської діяльності. Ці підприємства є привабливими для інвесторів.
Використання цих сценаріїв дозволило визначити типи підприємств електронної промисловості щодо
різного рівня їх значущості у розвитку електронної про-

мисловості. Доцільним вважається визначення трьох
груп підприємств: до першої групи входять підприємства, що мають свою ринкову нішу в Україні та за її
межами і мають намір розвиватися на базі модернізації і впровадження нових прогресивних технологій
та формувати вітчизняні бренди згідно з тенденціями
розвитку світового ринку; друга група включає підприємства, стратегію розвитку яких визначають інші,
у тому числі іноземні фірми, вони працюють під брендами 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 інноваційної діяльності: питома вага підприємств, що впроваджували інновації, за останні роки зменшилась і у
2011 р. дорівнювала 39,3%. Питома вага інноваційної
продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції складає 8,0%. Аналіз даних табл. 4
свідчить не тільки про низьку інноваційну активність
підприємств електронної промисловості, але й про негативні 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 промислового потенціалу. Особливість електронної промисловості України полягає в тому, що вона має величезний 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
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реструктуризації промисловості в Україні не сформувалося ядро електронної промисловості, яке сприяло
б подоланню відставання в базових технологіях. Як
показало дослідження, в наслідок низького рівня впровадження 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 відсутність фінансових ресурсів (рис. 2). Починаючи з
2009 р. загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність зменшився майже на 30%.
У загальному обсязі фінансування інноваційної
діяльності підприємств з виробництва електричного та
електронного устаткування майже 90% належить власним коштам, у 2011 р. кошти державного бюджету
складали трохи більш ніж 6%. Інвестиції вітчизняних
інвесторів за всі п’ять років були незначними. Заслуговує на увагу зростання у 2011 р. іноземних інвестицій до 3,05%. Після кризи 2009 р. зменшились кредити: у 2011 р. вони дорівнювали 0,17% від загального обсягу фінансування інноваційної діяльності підприємств з виробництва електричного та електронного устаткування.

Серед чинників, які не сприяють інноваційній
діяльності, встановлено слабке забезпечення висококваліфікованими кадрами. Проблема кадрів для
електронної промисловості України є достатньо гострою.
Кадровий потенціал багатьох підприємств перебуває у критичному стані – майже всі інженери в передпенсійному 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 забезпеченні електронної промисловості кадрами, запропоновано кадрову проблему вирішувати на регіональному рівні при тісній співпраці й об’єднанні можливостей, потенціалу і ресурсів ВНЗ, підприємств та
бізнес-груп, які представляють електронну продукцію у регіоні. Необхідним є створення навчальнонаукових центрів підвищення кваліфікації інженерних
кадрів для електронної промисловості при регіональних центрах інноваційного розвитку.
В Україні, не зважаючи на проблеми, що стримують розвиток електронної галузі, є перспектива
розвитку електронної промисловості на інноваційній
основі завдяки наявності сировинної, технологічної,

Таблиця 4
Показники інноваційної діяльності підприємств з виробництва
електричного та електронного устаткування*
Питома вага підприємств, що займалися
інноваційною діяльністю, %
Питома вага підприємств,
що впроваджували інновації, %
Питома вага інноваційної продукції в
загальному обсязі реалізованої промислової
продукції, %

2007

2008

2009

2010

2011

27,6

25,3

23,8

24,1

26,2

-

-

44,9

43,5

39,3

19,6

н/д

14,8

10,2

8,0

*Розраховано автором за даними Державної служби статистики України

1 1 8 8 9 7 3

1 2 0 0 0 0 0
9 9 8 2 3 0

1 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
З а г а л ь н и й о б с я г в и тр а т н а
ін н о в а ц і й н у д ія л ь н іс т ь

6 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0

2 7 2 4 0 4

2 4 6 8 8 2

3 1 6 6 3 2

2 0 0 0 0 0
0
2 0 0 7

2 0 0 8

2 0 09

2 0 1 0

2 0 1 1

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)
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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, конкурентоспроможних 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 електронної 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 мультинаціональною стратегією, яка дає змогу урахувати
умови ведення бізнес-процесів кожної країни. В Україні
необхідно розробляти транснаціональну стратегію
щодо розвитку ракетно-космічної та авіаційної промисловості і оборонно-промислового комплексу, для
яких злиття і поглинання розширюють можливості
підприємств. Стратегію модернізації й інноваційного
розвитку, стратегію дослідження і розробок та інвестиційного забезпечення насамперед слід розробляти підприємствам промисловості електронних компонентів,
радіопромисловості, промисловості засобів зв'язку та
обчислювальної техніки, приладобудування.
Розробка стратегії розвитку електронної промис-

Пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки
Державна політика розвитку
електроніки як науки:
об’єкт – науковий потенціал

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:

X = {P , Pno , Ppr , Pk , Pinv , Pr , Pins }

U – це множинність ребер (дуг) графа, які визначають зв'язки між потенціалами.
У табл. 5 наведено показники галузевої інформаційної системи оцінки потенціалу електронної промисловості.
Розвиток електронної промисловості на інноваційній основі передбачає:
1. Збільшення зв'язків між потенціалами:

Uno + U pr + Uk + Uin + Ur + Uis → max

2. Збільшення загального потенціалу електронної промисловості Р на основі зростання наукового,
виробничого, кадрового, інноваційного, ринкового і
інституціонального потенціалу.
Згідно з моделлю галузевої інформаційної системи загальний потенціал Р визначається таким чином:

P = Pno + Ppr + Pk + Pin + Pr + Pis , де

кожен з вказаних потенціалів для одного підприємства, наукової організації, кадрового складу підпри-

Концепція посилення інтеграції
в світовий електронний
простір: стратегія глобалізації

Стратегія
мультинаціональна

Стратегія
транснаціональна

Стратегія дослідження
і розробок

Державні цільові
науково-технічні програми

Державна політика розвитку
електроніки як процесу:
електронної промисловості

Стратегія модернізації
та інноваційного розвитку
Стратегія розвитку
електронної промисловості
Концепція розвитку п’ятого
технологічного укладу

Державне замовлення
на виконання
зазначених програм
Національна програма розвитку
мікроелектроніки і її технологій

Основні напрями
та пріоритети розвитку
промисловості

Державна програма розвитку
електронної промисловості

Стратегія інвестиційного
забезпечення

Рис. 3. Схема формування стратегії розвитку електронної промисловості України на інноваційній основі
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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:

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 радіотехнічний завод”. Саме ці підприємства мають змогу бути
ініціаторами створення асоціації підприємств електронної промисловості та розробки проекту стратегії розвитку електронної промисловості.
Механізм інвестиційного забезпечення реалізації
Стратегії розвитку електронної промисловості передбачає: створення центру сприяння розвитку електроніки в Україні; забезпечення інформаційно-рекламної і
маркетингової діяльності в реалізації інвестиційних
проектів; формування пакету інвестиційних пропозицій
і бізнес-планів у сфері розвитку електронної промисловості в Україні; підвищення обсягу інвестицій в розвиток 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 технологічного укладу; формування переліку об'єктів, які
потребують інвестицій з вказівкою їх обсягів і першочерговості; розробка кредитних програм для довгострокового кредитування розвитку інфраструктури.

0≤ P≤6

Для t підприємств максимальне значення Р буде
дорівнювати 6 × t.
Апробація запропонованої моделі галузевої інформаційної системи оцінки потенціалу електронної
промисловості (Р) була виконана на прикладі оцінки
потенціалу семи підприємств електронної промисловості. Коефіцієнти для розрахунку оцінки потенціалу
було визначено за допомогою експертного опитування (табл. 6).
Для семи підприємств максимальна оцінка загального потенціалу Р дорівнює 42 умов. од. (7х6);
для підприємств, де було проведено дослідження, загальний потенціал оцінюється в 15,2 умов. од., що
складає 36,2%.
Проведені розрахунки свідчать, що більше половини загального потенціалу підприємств, що аналізуються, не використовується для розвитку електронної промисловості. Найбільш низьку оцінку має використання потенціалу наукових організацій, де проводяться дослідження і розробки у сфері електроніки для
підприємств, що аналізуються; використання потенціалу інституціональної системи, що забезпечує розвиток електронного виробництва досліджених підприємств; потенціал інновацій, впроваджених в електронне виробництво досліджених підприємств. Розвитку
вказаних потенціалів повинна бути приділена особлива увага при розробці Стратегії розвитку електронної
промисловості.
На підставі проведених досліджень, доцільним
вважається визначення підприємств електронної про-

Література
1. Палташев Т. Т. Шанс для отечественной гражданской электроники – специализированный технопарк
[Электронный ресурс] / Т. Т. Палташев // Безопасность и экология. – 2007. – № 9. – сент. – Режим доступа : http://www.antiatom.ru/2007_9-6.php 2. Петропавловский В. П. Системный интеrратор или дисn
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Рис. 4. Модель інформаційної системи оцінки потенціалу електронної промисловості
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Таблиця 5
Показники галузевої інформаційної системи оцінки потенціалу електронної промисловості
Значення
показника

Умовні
позначення

Потенціал наукових
організацій,
де проводяться
дослідження
і розробки у сфері
електроніки

Потенціал
підприємств,
що мають
електронне
виробництво

n

Pno = ∑ N i × K i

Ppr = ∑ PRc
c =1

Потенціал
інновацій,
впроваджених
в електронне
виробництво
усіх підприємств

m

Pk = ∑ K c × K kc
c =1

Pin = ∑ IN g × K g
g =1

v

Pr = ∑ R s
s =1

Потенціал
інституціональної
системи, що
забезпечує розвиток
електронної
промисловості

i-а наукова організація,
i змінюється від 1 до n,
де n – кількість наукових
організацій

Ni

Значення
Показника

w

Ki

PRc

Питома вага
електронного
виробництва
на с-м підприємстві

Kc

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

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

Rs

Питома вага s-виду
електронної
продукції
вітчизняного
виробництва
на ринку

Ks

ISz

Питома вага
елементів
інституціональної
системи, що
забезпечують
розвиток електронної промисловості

Kz

Обсяг ринку s-виду
електронної продукції,
× K s s змінюється від 1 до v,
де v – кількість видів
електронної продукції

Pis = ∑ IS z × K z
z =1

Умовні
позначення

Питома вага
досліджень
і розробок у сфері
електроніки
в i-й науковій
організації

c-е підприємство,
c змінюється від 1 до m,
× K c де m – кількість
підприємств, що мають
електронне виробництво

f

Потенціал ринку
вітчизняної
електронної
продукції

Умовні
позначення

i =1

m

Потенціал кадрів
підприємств, що
мають електронне
виробництво

Значення
показника

z-й елемент
інституціональної
системи, z змінюється
від 1 до w, де
w – кількість елементів
інституціональної системи

Kkc

Таблиця 6
Коефіцієнти для розрахунку оцінки потенціалу*
Підприємства
ПАТ „Сатурн”
ПАТ „Коннектор”
ДП „Завод „Радіореле”
ПАТ „Інгул”
ВАТ „Зміна”
ПАТ „Топаз”
ПАТ „Граніт”
Усього

Ki

Kc

K ks

Показники
Kg

Ks

Kz

0,3
0,1
0,2
0,1
0,2
0,4
0,1
1,4

0,8
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
3,5

0,8
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
3,5

0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,3
0,1
1,5

0,5
0,6
0,5
0,4
0,6
1
0,5
4,1

0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,3
0,2
1,2

Усього
2,8
1,9
2,1
1,5
2,2
3,0
1,7
15,2

*Складено автором за даними експертного опитування
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т. 1. – С. 275 – 283. 5. Горбулин В. Украине нужна
новая промышленная политика, которая бы отвечала
национальным интересам / В. Горбулин // Зеркало
недели. – 2010. – 15 янв. (№1). 6. Падалко В. Г. Программа развития конкурентоспособных направлений
микроэлектроники в Украине (основные положения
и задачи) / В. Г. Падалко, С. Г. Грищенко, В. В. Зубарев // Технология и конструирование в электронной
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Кадрове забезпечення сфери науки і технологій – стратегічне завдання економічної політики України в посткризовий період / Л. Федулова // Економіст. – 2010. –
№ 2. – С. 16 – 20.

Передерий С. Л. Вопросы развития электронной промышленности Украины на инновационной основе
В статье обобщена информация о состоянии и
инновационной деятельности предприятий по производству электрического, электронного и оптического оборудования, используемая для разработки вопросов развития электронной промышленности Украины. Сценарный подход позволил определить типологизацию предприятий электронной промышленности
по уровню их значимости в развитии электронной
промышленности. Исходя из подхода к электронике
как к науке и процессу, рассмотрена государственная политика и приоритеты развития научного и производственного потенциала электронной промышленности. Обоснована необходимость их объединения
в рамках Стратегии развития электронной промышленности. Предложена отраслевая информационная
система оценки потенциала электронной промышленности.
Ключевые слова: электронная промышленность,
инновационное развитие, потенциал электронной промышленности, сценарный подход, высокотехнологичные предприятия.

Передерій С. Л. Питання розвитку електронної промисловості України на інноваційній
основі
В статті узагальнена інформація щодо стану та
інноваційної діяльності підприємств з виробництва
електричного, електронного та оптичного устаткування, яка використана для розробки питань розвитку
електронної промисловості України. Завдяки сценарному підходу визначено типологізацію підприємств
електронної промисловості щодо різного рівня їх значущості у розвитку електронної промисловості. Виходячи з підходу до електроніки як до науки та процесу, розглянуто державну політику та пріоритети розвитку наукового та виробничого потенціалу електронної промисловості. Обґрунтовано необхідність їх об’єднання у рамках стратегії розвитку електронної промисловості. Запропоновано галузеву інформаційна система оцінки потенціалу електронної промисловості.
Ключові слова: електронна промисловість, інноваційний розвиток, потенціал електронної промисло-
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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
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вості, сценарний підхід, високотехнологічні підприємства.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 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 економічну незалежність. Одним з перспективних напрямів
розвитку всіх галузей промисловості і економіки країни в цілому є інноваційний шлях розвитку [2].
Інноваційні технології повинні знайти застосування як у виробничих процесах, так і в управлінні
організаціями (підприємствами). Це дозволить модернізувати виробничий процес, скоротити виробничі витрати і підвищити рівень рентабельності виробництва.
Як показує практика господарювання, однією з
основних причин неефективного розвитку виробництва є не відповідний сучасним вимогам інноваційного
розвитку рівень автоматизації та інформатизації систем управління підприємством. Це викликає необхідність 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. Узагальнення досягнень сучасної економіки й теоретикометодологічних основ інноваційного підходу до вирішення стратегічних економічних проблем розвитку галузевих структур і регіонів містять роботи вітчизняних і зарубіжних вчених І. Бланка, В. Геєця, Н. Кондратьєва, Д. Кейнса, Ф. Котлера, А. Маршалла,
Ф. Модельяні, М. Портера, Дж. Робінсона, М. ТуганБарановського, Дж. Р. Хікса, Е. Чемберліна, У. Шарпа, 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. Семіноженко, В. Торкатюк, Л. Шутенко та ін. Безпосередньо організаційно-економічним механізмам підприємств присвячені роботи І. Абрамовича, А. Ачкасова, 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 дослідження теоретичних засад і методів ефективного
управління підприємствами різних галузей промисловості 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, скорочення 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 потенціалу та не вирішується проблема залучення інтелектуальної власності до виробничого процесу. На практиці це призводить до того, що українські підприємства не виділяють достатньо ресурсів для досягнення
інноваційних цілей, формування стратегії інноваційного
розвитку і розробки організаційного механізму його
реалізації. Залишається невирішеною проблема моніторингу інноваційного розвитку підприємств і прийняття рішень щодо адаптації стратегії розвитку підприємства 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 низьких витратах у „аналізаторів” і „проспекторів з низькими витратами” досягається на базі постійних інновацій в продуктах, технологіях виробництва і методах
управління [1].
Це доводить і динаміка відповідних показників.
Так, за параметром загальної інноваційності підприємства, розрахованому як показник інтенсивності і радикальності застосованих інновацій у виробництві,
маркетингу і системах управління, лідерами виявилися „проспектори з низькими витратами” і „аналізатори”. Високі показники продемонстрували і „захисники якості”, яким доводиться постійно пристосовуватися 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 детальнішому аналізі структури інноваційної поведінки виявилися декілька принципових відмінностей в струк-
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турі і інтенсивності нововведень, реалізованих фірмами різних стратегічних типів поведінки [6]. Лідирують
по рівню радикальності застосованих інновацій в продуктовій лінійці „проспектори з низькими витратами”.
Вони не тільки активно експериментують з новими продуктами в існуючій сфері діяльності, але і проводять
активну диверсифікацію виробництва, що спонукає
їх міняти форми, що склалися, і системи збуту, шукати нові канали просування товарів. Ту ж лінію поведінки 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 інновацією 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 результатами [7]. Вона будується на оптимізації співвідношення
таких параметрів економічної діяльності, як „витрати –
ціна – якість”, яка, у свою чергу, безумовно досягається тими організаціями, які активно займаються інноваційною діяльністю. Іншими словами, підприємства
різних стратегічних типів в промисловості розрізняються результативністю своєї діяльності залежно від
того, наскільки їх механізм націлений на реалізацію
стратегії управління витратами (на основі „експлуатації” споживачів) або управління результатами. Причому останній варіант припускає технологічне забезпечення виробництва якісніших товарів з низькими
витратами, що безвідносно від галузевої приналежності і стратегічних типів підприємств забезпечує ним
зростання економічних показників діяльності. В даному 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 рівноважних ринкових цін у бік їх завищення об’єктивно
гальмують інтенсивність інновацій, причому як у виробництві, так і в маркетингу, що негативно відбивається на економічних показниках діяльності промислових 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 існуючу 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).
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вих підприємств дозволив дійти висновку про те, що
однією з головних перешкод для розгортання активної інноваційної діяльності у промисловості є відсутність адекватних підходів до управління інноваційними процесами на підприємстві.
На підставі цього виявлено перешкоди соціального, економічного та господарського впливу на процес оцінки інноваційного розвитку та використано
систему показників, що визначають наявність інноваційного потенціалу для забезпечення можливості створення інноваційної продукції, соціального та економічного 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 забезпечення конкурентоспроможності власної продукції.
Зокрема, найвищу інноваційну активність демонструють експортно-орієнтовані галузі промисловості, такі
як машинобудування (в середньому за 2006 – 2012 рр.
частка підприємств галузі, що займались інноваційною діяльністю, у загальній кількості промислових
підприємств галузі становила 21,6%), хімічна та нафтохімічна промисловість (20,4%), металургія (13,9%)
та підприємства виробництва коксу та нафтопродуктів (33,6%).
2. Низькі обсяги фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств, які у 2012 р. зросли
проти 2009 р. лише на 1,2% та складали 8045,5 млн грн.
Найбільш масштабне скорочення фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств за 2006
– 2012 рр. відбулось у 2009 р. і становило 33,7% порівняно з 2008 р. Зменшення фінансування інноваційної 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-економічних та інтелектуальних ресурсів на перспективних
напрямах інноваційного розвитку промисловості, що
може призвести до диспропорцій в технологічній
структурі промислового комплексу, коли розвинутими є не пріоритетні високотехнологічні галузі, а сировинні, які не забезпечуватимуть якісного економічного зростання, а також до зниження ефективності роботи інших галузей.
4. Зниження рівня інноваційності підприємств.
Серед промислових підприємств, що реалізовують
інноваційну продукцію, більшість займається реалізацією 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 підприємств, у 2010 р. – 270 та 812 підприємств.
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Таблиця 1
Організаційні елементи механізму ефективного функціонування промислових підприємств
Вид синергії
Політична
Фінансова
Маркетингова
Виробнича
Інноваційна
Кадрова

Форми створення і реалізації
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.
Створення єдиного „бюджету розвитку” і використання його засобів
для корінної зміни положення окремого бізнесу.
Стратегічний маркетинг для бізнесу, ідентифікація нових напрямів
діяльності бізнесу і нових ринків, допомога у виходу на нові ринки.
Ідентифікація виробничих можливостей і організація взаємних
постачань для більшого завантаження потужностей.
Ідентифікація і розповсюдження технологічних ноу-хау і провідних
систем у середині корпорації.
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.

5. Невідповідність створюваних в Україні інтелектуальних та науково-технічних продуктів потребам
вітчизняної промисловості, що обумовлено дисбалансом розвитку секторів науки. Головною причиною
таких диспропорцій є неефективна система розподілу
фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок (НДДКР) за науковими секторами. Традиційно найбільший обсяг фінансування спрямовується на НДДКР академічного та галузевого секторів науки (середні частки яких у загальному фінансуванні НДДКР за 2006 – 2012 рр. становили 30,5%
та 55,2% відповідно). Але, в умовах дефіциту власних фінансових ресурсів у підприємств та нерозвиненості 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 загального обсягу фінансування НДДКР. Через відсутність
зв’язків між промисловістю та галузевим науковим
сектором на тлі поглиблення розриву між промисловістю і сектором вищої освіти, результати досліджень
якої могли б знайти своє практичне використання у
виробництві, подальший розвиток та використання
результатів науково-дослідної бази промисловості вбачаються сумнівними.
6. Проблема матеріалізації інновацій, що полягає
у неможливості здійснення промисловими підприємствами України достатніх витрат на впровадження інновацій у виробничі процеси та доведення їх до серійного виробництва внаслідок фінансової неспроможності,
відсутності державної підтримки та недостатньої мотивації.
7. Закріплення наздоганяючої моделі інноваційного 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 розпорядження українськими підприємствами об'єктами
інтелектуальної власності (ОІВ) за участю іноземних
контрагентів.
8. Відсутність контролю за придбанням нових технологічних досягнень, що актуалізує проблему якості
придбаних інновацій. Сьогодні в Україні відсутнє державне регулювання передачі технологій, створених
приватними авторами (винахідниками), при здійсненні
міжнародної торгівлі. Законом України „Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 14.09.2006 р. № 143-V лише передбачено
контроль збоку держави за придбанням технологій,
на купівлю або використання яких виділяються державні кошти.
9. Нерозвиненість інноваційної інфраструктури,
що перешкоджає створенню національної інноваційної системи України, яка б відповідала сучасним ринковим вимогам та давала б можливість налагодити
завершений цикл інноваційної діяльності в промисловості – від створення інновацій до впровадження їх у
виробництво.
10. Низький рівень технологічної готовності промислових підприємств в Україні, що є наслідком недоступності новітніх технологій для вітчизняних підприємств та полягає у недостатньому рівні сприйняття
технологій підприємствами, зокрема, внаслідок використання застарілого обладнання у виробничих процесах. Так, за показником „Технологічна готовність”
Україна згідно із звітами Всесвітнього економічного
форуму про Глобальну конкурентоспроможність займала 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 такими 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.
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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 підприємствами фінансових ресурсів, що спрямовуються на інноваційну діяльність. Найбільша частка фінансових ресурсів, що вкладаються в інноваційну
діяльність промислових підприємств, спрямовувалась
на придбання машин та обладнання (62,9% у середньому за 2006 – 2010 рр.), тоді як на власні дослідження 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 ґрунтуватися на досягненні балансу між поточними потребами
виробничої сфери та реалізацією стратегії довгострокового лідерства в інноваційній сфері. Для вирішення
цього завдання постає потреба в розробці науковометодичного підхіду до адаптивного інноваційного
розвитку виробничих можливостей підприємства, який
повине бути доведений до рівня оптимізаційних економіко-математичних моделей, що дозволяє здійснювати обґрунтування вибору виробничих інновацій для
впровадження як на основі критерію одержання безпосереднього економічного ефекту за рахунок підвищення ефективності виробничої сфери, так і на основі
критерію підвищення показника інноваційного розвитку
(порівняно з конкурентами). У моделях повинні враховуватися як наявні фінансові можливості підприємства, так і тенденції розвитку ринку. Цей підхід може
використовуватися для вибору і календарного планування впровадження виробничих інновацій з метою
адаптації до рівня інноваційного розвитку виробництва у конкурентів, потреб ринку, виробничих потреб
підприємства, а також для формування у підприємства можливостей реагування на майбутні зміни ціни і
попиту на вироблену продукцію.
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Залунін В. Ф. Інноваційні механізми ефективного функціонування підприємств різних галузей промисловості
У статті уточнено понятійний апарат в області
управління, інновацій, інноваційної діяльності, обґрунтовано ефективність використання інноваційних систем в управлінні підприємствами різних галузей промисловості, проаналізовано організаційні елементи механізму 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 деятельности, обоснована эффективность использования инновационных систем в управлении предприятиями разных отраслей промышленности, проанализированы
организационные элементы механизма эффективного
функционирования промышленных предприятий приведен перечень негативных последствий, которые
являются причиной отсутствия эффективной инновационной политики в промышленности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, 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.
Key words: innovations, innovative activity,
enterprise, industries of industry.
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ЛОГІКО-СЕМАНТИЧНА МОДЕЛЬ НАОЧНОЇ ОБЛАСТІ ЗАЙНЯТОСТІ
Актуальність проблеми. Теоретико-методологічне осмислення трансформації зайнятості, формування 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 чинників, що істотно впливають на сучасну цивілізацію.
Такий інтерес визначається величезними трансформаціями стилю життя та його соціального, політичного,
економічного та ін. підґрунтя. Трансформація ж зайнятості носить глобальний характер, зв'язана з трансформаціями культурних парадигм, наслідками якого є
виникнення ненормованого культурного простору, всі
сенси якого потребують первісного відкриття в новому значенні.
Аналіз останніх публікацій. Проблеми соціально-трудової сфери та зайнятості досліджували Д. Богиня, О. Грішнова, М. Долішній, Г. Завіновська,
С. Злупко, Н. Єсінова, Р. Колосова, А. Колот,
О. Крушельницька, Г. Мелік'ян, Г. Осовська, В. Петюх, Л. Петрова, Ю. Привалов, Ю. Саєнко, В. Сумцов, І. Тимош, С. Українцев, О. Уманський та ін., в
працях яких зайнятість аналізується як статистичнооблікова та соціально-економічна категорія; результат
взаємодії попиту та пропозиції на ринку праці; компонент макроекономічних пропорцій; важливий напрямок соціально-економічної політики держави тощо.
Частково це пояснюється відсутністю достатнього
наукового інструментарію формально-логічного аналізу. 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 побудові нових складових систем.
Тому при моделюванні наочної області зайнятості
як специфічного соціального інституту, автор зосередився на змісті її основних понять та використав логіко-семантичний аналіз, що носить обмежений характер, але теж потребує систематизованого та обґрунтованого підходу.
Метою статті є визначення логічних підстав та
семантичних аспектів, а також побудова моделей зайнятості. Відповідно в статті сформульовано завдання: створити 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 якого перетинається з онтологією та гносеологією – визначенням змісту та зв'язків виразів зайнятості та їх
тлумачення.
Побудова логіко-семантичної моделі є теоретико-пізнавальним питанням. Прийняття її відповідає запровадженню конкретного алгоритму логіко-семантичного 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 вирази зайнятості. Категорії – це найбільш загальні, фундаментальні поняття, які є формами та стійкими принципами, що організують мислення. Система категорій
або категоріальна структура є мережею основних категорій 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 (класу), 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 зараховуються до одного класу, лише якщо вони належать до однієї семантичної категорії (класу), а це виконується 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 належності змінних мови, що квантифікуються, до кінцевих сукупностей. Категорії (класи) зайнятості, з погляду семантики, створюють потенційно необмежену
та розгалужену ієрархію, що припускає різні варіанти. Ієрархія категорій (класів) обумовлює спосіб аналізу логічної структури виразів зайнятості та, тим самим, способи міркування, що припустимі. Мову зай-
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нятості можна визнати фіксованою, що за теорією семантичних категорій (класів), яка широко використовується для аналізу категоріальних структур виразів
природних мов, спирається на принципи їх класифікації та не потребує створення окремої системи семантичних категорій.
Ієрархія категорій (класів) зайнятості створюється
вилученням вихідних категорій (класів), постулюванням способів побудови похідних, а результатом є певна система класів зайнятості як підґрунтя для розробки в подальшому її типології.
Для природних мов, до яких належить й мова
зайнятості, роль основного принципу – це питання контекстуальної залежності значень виразів мови. Методи логіко-семантичного аналізу мови зайнятості дозволяють 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 суспільного 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 ефективному використанні. Розкриття сутності зайнятості через взаємодію робочої сили та робочих місць допомагає усвідомити її як процес, що спричинений рухом робочої сили та робочих місць. Тобто, зайнятість
у широкому трактуванні розглядається як процес.
З іншого боку, це ж джерело містить поняття „категорія”, що, за Т. Ф. Єфремовою, відбиває найбільш
загальні властивості та зв'язки реальної дійсності та
пізнання (у філософії); чи, як родове поняття, позначає перелік явищ, предметів або найбільш загальну їх
ознаку, тобто, характерні властивості сприйняття дійсності в якомусь середовищі, а також групу однорідних
предметів, явищ або осіб, яких об'єднано спільністю
якихось ознак [4]. Отже, використанням поняття „категорія” щодо зайнятості у широкому сенсі, зайнятість
класифікується як об'єкт.
Зайнятість у вузькому значені – це найважливіший 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 процесом, 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, процеси 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 аналізу 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 відносин – 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 продовжити 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 зайнятості на сучасному ринку праці є нестандартні форми
зайнятості, класифікація яких складається з 11 елементів, і представлена такими формами: індивідуальна трудова діяльність; підприємництво у сфері малого
бізнесу; бездоговірна форма зайнятості;

Наочна область зайнятості
Об’єкти

Процеси

Завдання

Рис. 1. Структура логіко-семантичної моделі наочної області зайнятості
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Рис. 2. Об'єкти логіко-семантичної моделі наочної області зайнятості
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населення країни робочими місцями

відповідної якості та кількості з
Забезпечення зайнятості населення

Запровадження в життя програм
державної економiчної полiтики

Задоволення потреб частини економічно
активного населення в робочих місцях

Сприяння раціональній зайнятості

Сприяння індивідуалізації форм
наймання, режимів та умов зайнятості,
структури життєдіяльності людини

Пiдтримка соцiальної стабiльностi
Більш рівномірний розподіл навчання,
трудового навантаження та дозвілля на
весь життєвий цикл

Досягнення збалансованості попиту і
пропозиції на ринку праці

Встановлення ринкової ціни та обсягу
праці, відповідної певному рівню

Максимізація задоволення особистих
інтересів

Пристосування до змін та коливань у
суспільстві, економіці або виробництві

Залучення індивідуальної праці до
процесу виробництва
Збільшення обсягу вільного часу

Координація та використання праці на
мікро- і макрорівні

Якісне використання вільного часу

Оцінка праці та винагороди працівника

Рис. 4. Завдання логіко-семантичної моделі наочної області зайнятості

неповна, непостійна, вторинна, та неформальна
зайнятість; недо(пере)зайнятість; зайнятість у домашньому господарстві та волонтерська діяльність.
Складову „Процес” представлено в логіко-семантичної моделі наочної області зайнятості підпроцесами руху робочої сили та робочих місць, функціонування ринку праці та впливу на зайнятість (рис. 3).
Логіко-семантичний аналіз дозволяє класифікувати рівень підпроцесів наочної області зайнятості на
дії:
• рух робочої сили – на дії з формування потоку робочої сили, функціонування самої праці, взаємодії з засобами виробництва, праці як результату руху
робочої сили;
• рух робочих місць – на дії із створення, модернізації, заміни та вибуття робочих місць;
• дії з функціонування ринку праці в зайнятості,
через те, що мають низку особливостей щодо загальновизнаної структури ринку, класифікуються дії з пропозиції, попиту (підпорядкований попиту на ін. ринках), ціни, поведінки в умовах досконалої конкуренції,
резервування праці, трудової мобільності та державного регулювання ринку праці;
• дії з впливу на зайнятість представлено трудовим, 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 робочої сили класифікуються на операції щодо віднесення 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 виробничих 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 робочої сили, укладання та внесення змін до угод про працю, розкриття професійних та особистісних якостей
людини, удосконалення трудових навичок працівника, продажу права на використання трудових послуг
протягом певного часу.
Основним завданням зайнятості є забезпечення
економічно активного населення країни робочими
місцями, яким представлено складову завдань логіко-семантичної моделі наочної області зайнятості в
поточному дослідженні. Вона класифікується на процедури забезпечення зайнятості населення; задоволення потреби частини економічно активного населення
в робочих місцях; запровадження в життя програм
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державної економiчної полiтики; сприяння раціональній
зайнятості, індивідуалізації форм наймання, режимів
та умов зайнятості, структури життєдіяльності людини; підтримку соціальної стабільності; досягнення збалансованості попиту і пропозиції на ринку праці; більш
рівномірного розподілу навчання, трудового навантаження та дозвілля на весь життєвий цикл людини; максимізації задоволення особистих інтересів носіїв ринку праці; встановленню ринкової ціни та обсягу праці
(відповідної певному рівню); залученню індивідуальної праці до процесу виробництва; пристосуванню до
змін та коливань у суспільстві, економіці або виробництві; 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 наведено 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 зайнятості 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 зайнятості може бути підставою для подальшого дослідження типології зайнятості.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Розвиток економіки будь-якої
держави визначається наявними людськими ресурсами, їх здібністю до ефективної праці, а також наявністю умов для її здійснення. Тому можливість займатися ефективною працею, забезпечення зайнятості
та її регулювання можна розглядати як чинник забезпечення стійкого економічного зростання держави.
У свою чергу, стійке економічне зростання розширює можливості зайнятості, приводить до скорочення безробіття, збільшення продуктивності праці та
підвищення доходів працівників. У випадку, коли економічне зростання не супроводжується збільшенням
кількості робочих місць, підвищенням продуктивності
праці та доходів, користь отримують тільки ті, хто працює, 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. Економічна криза, яка спіткала Україну разом з іншими країнами світу, негативно позначилася на стані національного ринку праці та сфері зайнятості – відбулося скорочення робочих місць, ускладнилося або у неможливилося працевлаштування, як наслідок зросло безробіття, боротьба з яким стане для нашої країни найбільшою проблемою, на подолання якої знадобиться
не менше року. У такій ситуації забезпечення стійкого
економічного зростання країни має супроводжуватися 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. Герасимчук, В. Гнибіденко, В. Давиденко, Т. Заяць, С. Зінченко, 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 завдання). Основне завдання дослідження полягає у визначенні пріоритетних напрямків державного регулювання зайнятості в контексті забезпечення стійкого економічного зростання України.

Виклад основного матеріалу дослідження з
повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів.
Зайнятість населення – це система суспільно-економічних відносин між економічно активним населенням, суб'єктами господарювання та державою з приводу 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 визначають 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 різняться в контексті історичного розвитку суспільства та в
залежності від тієї або іншої спрямованості економічного аналізу.
До основних проблем, що потребують вирішення державою для забезпечення стабільного функціонування національного ринку праці, станом на початок 2013 р. належать [3, c. 5]:
– високий рівень тіньової зайнятості;
– високий рівень економічно неактивного населення працездатного віку;
– низький рівень зайнятості у співвідношенні до
всього населення;
– відставання якості робочої сили від потреб сучасної економіки;
– дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили практично за всіма групами професій;
– суттєвий рівень безробіття серед молоді;
– низький рівень підприємницької ініціативи громадян;
– відсутність механізмів співпраці та взаємодії
між Державною службою зайнятості та приватними
агентствами зайнятості.
Все вищезазначене, свідчить про необхідність термінового вирішення даних проблем з боку держави.
Дуже важливим у діяльності органів державного управління щодо реалізації державної політики зайнятості населення є дотримання принципу субсидарності, сутність якого полягає у забезпеченні підпорядкованості цілей,завдань, орієнтирів і важелів державного управління соціальної сфери, що здійснюється
на різних рівнях управління, їх інтегрованості на державному, регіональному та локальному рівнях з метою формування структурно цілісної системи реалі-
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зації політики зайнятості населення. Зокрема, на державному рівні мають розроблятися національні пріоритети політики зайнятості, державні програми зайнятості, законодавча та нормативна база.
На регіональному рівні визначається стратегія
здійснення політики зайнятості з врахуванням специфіки і особливостей регіонального розвитку, розміщення і територіальної організації виробництва. На
галузевому і виробничому рівнях політика зайнятості
пов'язується з конкретними виробничо-економічними завданнями. Оскільки регіональна політика тісно
пов'язана з національним самовизначенням держави, загальноекономічною і соціальною політикою, то
в період трансформації взаємозв'язок загальнодержавної і безпосередньо політики регіонів повинен бути
тісним і ефективним. Здійснення державної політики
зайнятості населення на регіональному рівні передбачає здійснення ряду важливих заходів. По-перше,
слід узгоджувати державну політику зайнятостіі із
структурною перебудовою економіки регіону і стимулювати різні форми підприємництва, в тому числі
шляхом зниження податкового тиску на вітчизняного товаровиробника. По-друге, важливо активізувати фінансову підтримку підприємств всіх форм власності, котрі створюють нові робочі місця та розвивають місцеву інфраструктуру. По-третє, доцільно передбачити надання податкових пільг вітчизняним та
закордонним інвесторам за умови, що їх інвестиції
будуть спрямовуватися на розширення сфери продуктивної праці і виробництво конкурентоспроможної продукції. По-четверте, необхідно постійно впроваджувати 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 мобільності населення, здійснювати реальну підтримку
незайнятих громадян в організації самостійної зайнятості [2, c. 9].
Як показує аналіз економічної літератури, існують різні погляди на роль держави в регулюванні зайнятості, що багато в чому визначається різними підходами до розуміння причин безробіття, які формуються 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 управління щодо здійснення політики зайнятості населення
є: визначення мети і завдань державного управління
зайнятістю населення; формування стратегії, поточних
і довгострокових програм зайнятості; координація інтересів всіх суб'єктів державного управління процесом
зайнятості; стимулювання процесів соціально-економічного розвитку для вирішення проблем зайнятості;
моніторинг і аналіз результатів політики зайнятості;
контроль виконання визначених завдань [4, c. 195].
Регулювання зайнятості постає складовою управління 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 ринку праці та нестандартним формам зайнятості;
– правове забезпечення трудових відносин;
Таблиця 1

Порівняльна характеристика теоретичних підходів до вирішення проблеми зайнятості
Теоретичні підходи до
вирішення проблеми
зайнятості

Чинники безробіття
Роль держави

особистісні

суспільні

(індивід)

(суспільство)

Класична теорія
зайнятості
Неокласичній

Невтручання

Добровільне

Невтручання

Добровільне

Марксистський

Повний контроль

Неминуче

Кейнсіанський

Активне втручання

Вимушене

Монетаристський

Втручання за
допомогою
кредитно-грошової
політики
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– соціальний захист населення, яке має статус
безробітних (матеріальна допомога, виплата допомоги 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 безробіття, його професійних аспектів, а бути значно глибшим, адже структурна криза економіки є й кризою
структури зайнятості, що склалася в народному господарстві країни;
– проведення економічної політики в інтересах
зайнятості. Сутність даного напрямку полягає у створенні економічних передумов зайнятості за рахунок
розробки і реалізації економічної політики, спрямованої на розвиток нових та збереження ефективних робочих місць. У зв'язку з цим необхідним є поєднання
інвестиційної, кредитно-грошової, податкової, бюджетної 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 безробітним; програми дострокового виходу на пенсію) спрямування, 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 спрямування, при цьому фінансова підтримка безробітних має
бути помірною та стимулювати їх до вирішення проблеми 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, виступаючи одним з головних засобів регулювання зайнятості,
сприяючи модернізації виробничої бази з подальшим
підвищенням якості робочих місць. Однак, як показує 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 ринку праці, та має тенденцію до скорочення. Поліпшення співвідношення розміру інвестицій та зайнятості
вважається можливим за умови реформування державної інвестиційної політики у напрямку впровадження в інвестиційну сферу державних цільових програм,
спрямованих на покращення інвестиційного клімату,
а також проведення банківського кредитування галузей, що визначені як пріоритетні.
2. Стримування відтоку капіталів за кордон, який
спричиняє вилучення інвестиційних ресурсів з вітчизняного виробництва і скорочення робочих місць та

стимулювання їх припливу. Для цього необхідно запровадити сповіщальний характер вивезення капіталу; здійснювати контроль не лише за вивезенням, а
й за легальністю походження самого капіталу. Крім
того, слід підвищити ефективність системи валютного контролю в Україні завдяки використанню договорів страхування ризику неповернення переведеної
за імпортними контрактами іноземної валюти; розробки 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 сприяв би підвищенню мотивації до більш ефективних форм
господарювання. Для цього необхідно розробити і
прийняти національну концепцію механізму банкрутства і створити відповідну економіко-правову базу та
організаційну структуру; удосконалити методику проведення антикризової діагностики стану суб'єктів господарювання шляхом оцінки потенціалу запобігання
банкрутству; удосконалити прогнозування та виявлення фактів неправомірного використання інституту
банкрутства.
4. Реструктуризація та рекапіталізація банківської системи з метою підвищення її надійності та дієздатності відповідно до потреб реального сектору в розрахунках 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, інвалідам); надання дотацій підприємствам, що зобов'язуються підтримувати певний рівень зайнятості.
Регулювання безробіття в сучасних умовах для
забезпечення стійкого економічного зростання України доцільно у таких напрямках [4, c. 196]:
1. Нормативно-правові засоби мотивації незайнятого населення до працевлаштування. Подовження
терміну дії Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової 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 громадян, які не виявляли активної позиції на ринку праці
і відмовлялися від пропонованого працевлаштування, професійного перенавчання чи громадської роботи.
2. Забезпечення сприятливих умов для розвитку сфери малого бізнесу, самозайнятості та підприємницької діяльності безробітних шляхом спрощення
процедур створення підприємств, ліквідації бюрократичних перешкод. Доцільно також на регіональному
рівні створити банки даних виробничих потужностей,
що не використовуються, об'єктів незавершеного будівництва, на базі яких можна організовувати малі
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підприємства. При прийнятті рішення про надання
фінансової допомоги безробітним, бажаючим відкрити 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 полягає у реалізації маркетингу праці через послуги посередників (державних і приватних), що базуються на
інформації про ринок, впливі як на пропозицію, так і
на попит. Для цього слід розвивати інформаційну систему 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 роботодавців з урахуванням психологічних, економічних,
соціальних факторів; стимулювати попит на робочу
силу шляхом підвищення якості надання послуг роботодавцям з підбору і навчання працівників [6, c. 24].
Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Державне регулювання зайнятості населення постає одним з найважливіших чинників забезпечення стійкого економічного зростання України, адже українське законодавство 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 зайнятості на сучасному етапі. Тому дляпідвищення ефективності державного управління процесом зайнятості
населення важливо, щоб правові норми щодо регламентації дій держави на ринку праці поєднували інвестиційну, кредитно-грошову,зовнішньоекономічну, податкову 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 конкурентоспроможності. Але перш, ніж вносити ті чи
інші корективи в нормативно-правову базу, слід спочатку ретельно проаналізувати передбачуваний позитивний ефект внесених змін у порівнянні із можливими збитками від його реалізації. Для ефективного забезпечення зайнятості населення слід також провести
гармонізацію законодавства про зайнятість населення
з міжнародними нормами вирішення проблем безробіття.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ
РЕМОНТНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА АВИАКОМПОНЕНТОВ
Инновационное развитие предприятий-производителей авиакомпонентов требует неуклонного совершенствования ремонтного обслуживания производства. 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 призвано обеспечивать работоспособность не только технологического оборудования, но и дорогостоящей
технологической оснастки. Известно, что в ряде случаев стоимость штампов для холодной штамповки
достигает стоимости легкового автомобиля и учитывается в составе основных фондов. В необходимых
случаях ремонтное обслуживание должно осуществлять модернизацию эксплуатируемого оборудования ремонт и восстановление сложной и дорогостоящей технологической оснастки на протяжении
экономически целесообразного срока их службы с
минимальными затратами всех видов средств на эксплуатацию и ремонт. Последнее следует учитывать в
связи с тем, что длительные сроки эксплуатации оборудования и технологического оснащения обуславливают 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 автоматизации оборудования, его скорости, мощности и
технологической точности. Последнее оказывает непосредственное воздействие на долговечность оснастки. Поэтому всегда надо иметь ввиду, что любой ремонт выдвигает проблему, связанную со сроками и
качеством выполнения при минимальных расходах
всех видов ресурсов. А это зависит от многих факторов, важнейшим из которых являются организация
ремонтной и инструментальной служб предприятия,
управление изготовлением, технологической оснасткой и запасных частей для эксплуатируемых оборудования и единиц технологического оснащения, управления складами запасных частей и инструмента, на-

личием калифицированного персонала, системы подготовки и мотивации, ремонтопригодности оборудования, технологической оснастки и т. д.
Недостаточно продуманные действия в организации деятельности инженерной компоненты производственной инфраструктуры предприятий вызывают довольно существенные потери при изготовлении авиакомпонентов. Например, выполненный
нами анализ деятельности таких предприятий, как
ООО „СЭПО-ЗЭМ”, ЗАО „Сигнал”, ОАО „Старт” показал, что здесь имеются значительные потери рабочего 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 технологической точности оборудования, ее некачественного ремонта потери составили 14,6 – 15% совокупных потерь рабочего времени на анализируемых
предприятиях. Следовательно, качественное и быстрое выполнение ремонтов технологического оборудования и его межремонтного обслуживания, ремонта и текущего осмотра технологической оснастки
является предпосылкой эффективного использования
имеющихся производственных мощностей, высокой
работоспособности оборудования и оснащения, эффективного их использования и обеспечение тем самым конкурентных преимуществ. Значит, совершенствование деятельности подразделений инженерной
инфраструктуры, занимающихся ремонтом технологического оборудования, ремонтом и поддержанием
пригодности технологической оснастки является важнейшим фактором обеспечения роста конкурентоспособности предприятий-производителей авиакомпонентов.
Сейчас, в условиях глубокой изношенности технологического оборудования на действующих предприятиях, авиапромышленных комплекса (например,
в ООО „СЭПО-ЗЭМ” на 01.01.2012 г он составил
79,9%) и ужесточения требований к повышению эффективности эксплуатации сложной технологической
оснастки возрастают требования к результативности
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обслуживания: как организовать его наиболее качественно и с минимальными издержками, как сделать
оборудование и технологическое оснащение наиболее
ремонтопригодным, обеспечить технологическую точность, за счет чего можно повысить их эксплуатационную надежность и долговечность и др.
Поэтому предприятия-производители авиакомпонентов вынуждены заниматься данной проблемой систематически, добиваться уровня организации ремонтных работ современным требованиям их конкурентоустойчивого развития в условиях нестабильного развития экономики.
Причем, сейчас больше внимания следует уделять развитию ремонтной модернизации технологического оборудования и переделка вышедшей из строя
технологической оснастки под другие размеры. Это
связано с недостатком денежных средств, и особенно валютных, на приобретение зарубежного оборудования. Отечественная же станкоинструментальная промышленность не в состоянии обеспечить потребности
предприятий-производителей авиакомпонентов в высокопроизводительном оборудовании нового поколения. Переделка дорогостоящей технологической оснастки под другие размеры обусловливается высокой стоимостью дефицитных инструментальных сталей и сплавов, и соответственно, недостатком средств
на их приобретение.
В таких условиях функционирования предприятий необходимость совершенствования организации
ремонтного обслуживания производства неуклонно
возрастает, экономические методы управления требуют тщательного обоснования использования в производстве конкретных средств труда и оснащения и
определения границ эффективности их ремонта, модернизации, межремонтного обслуживания. И здесь
необходимо учитывать все факторы, способствующие
увеличению объемов ремонтных работ, которые можно классифицировать по таким основным группам:
технические, производственные, технологические,
экономические.
В то же время следует учитывать, что в противовес им действуют факторы, ведущие к снижению объемов ремонтных работ непосредственно для предприятия и повышению их экономической эффективности.
И среди них особое место в условиях действующего
предприятия отводится ремонтно-организационной
группе факторов. Применительно к ремонту оборудования эта группа включает такие факторы, как специализация и централизация ремонта, специализация и
централизация изготовления запасных частей, внутрифирменная специализация ремонтных работ; применение системы организации высококачественного ремонта; подготовка, переподготовка к аттестации перЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

сонала и развитие системы его мотивации; неукоснительное выполнение рекомендации системы плановопредупредительного ремонта и ее развитие; совершенствование информационного обеспечения и компьютеризации работ, позволяющие планировать и контролировать вывод в ремонт, межремонтное обслуживание оборудования, выверку на технологическую точность, их осуществление и управление затратами;
использование системы „секонд хенд” в ремонте оборудования и аутсортинга.
По нашему мнению, в настоящее время в деятельности предприятий-производителей авиакомпонентов отчетливо проявляется тенденция действия факторов, ведущих к увеличению объемов ремонтных работ. И они действуют сильнее факторов, ведущих к
снижению этих объемов, что нацеливает на повышение эффективности ремонтного обслуживания.
Поэтому, что касается ремонтного обслуживания технологического оборудования, то здесь важно
определять границы экономической эффективности
ремонта и на этой основе оптимальные сроки службы
станков и машин, и путей наиболее рациональной организации всех видов ремонтных работ. Это важно потому, что по мере старения оборудования в процессе
его работы износ его ускоряется. И длительность ремонтного цикла между двумя капитальными ремонтами постоянно уменьшается, между тем как трудоемкость 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 поставленный вопрос может быть получен в каждом конкретном случае только после соответствующих расчетов степени физического и морального износа конкретной единицы оборудования и экономической эффективности ремонта с учетом условий ее дальнейшего использования.
Надо помнить, что если после ремонта эксплуатируют отремонтированную единицу оборудования, а
не новую, то отождествлять их никак нельзя. И это
тем более важно в тех случаях, когда в процессе ремонта используются восстановленные детали и узлы,
а не новые запасные части.
Следует отметить, что организационно-экономические вопросы отождествления ремонтного обслуживания технологического оборудования отработаны
в большей части, чем инструментального обслуживания. Между тем, наблюдающееся ужесточение режимов эксплуатации технологической оснастки нередко сопровождается снижением ее работоспособ-
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ности, стойкости и преждевременным выходом из
строя и соответствующими потерями в основном производстве.
Увеличение количественного состава эксплуатируемой оснастки, повышение ее технического уровня
и сложности, требований к надежности в работе обусловливают совершенствование организации ремонта
при минимальных затратах всех видов средств. При
этом пристальное внимание обращается на экономически целесообразные границы распространения ремонта. Это означает, что ремонту подлежит только та
частично физически изношенная или имеющая неисправности технологическая оснастка, затраты на ремонт которой меньше, или по крайней мере, будут равны ее остаточной стоимости.
Наши исследования показали, что наибольшей
эффективностью обладает принятый по опыту ремонта
технологического оборудования планово-предупредительный ремонт оснастки. При таком подходе к организации ремонта технологической оснастки создаются запасы заменяемых узлов, деталей и т. д. Однако,
данный метод находит распространение, в основном,
при осуществлении ремонтов крупной оснастки, скажем, штампов, имеющих длительный срок эксплуатации и числящихся в составе основных фондов предприятий. На мелкую же технологическую оснастку,
имеющую менее длительные сроки службы и числящихся в составе оборотных средств данный метод не
распространяется.
В настоящее время на действующих предприятиях авиапромышленного комплекса применяется
две системы организации ремонта технологической
оснастки: децентрализованная, при которой ремонт осуществляется в инструментальных цехах, производящих эту оснастку; централизованная, при которой ремонты осуществляются в большинстве крупных подразделений основного производства, имеющих собственную ремонтную базу.
Развитие системы организации ремонта технологической оснастки требует проведения анализа ее работоспособности и вывода в ремонт. Для этого необходимо фиксировать ремонты и сроки их исполнения
в паспортах оснастки. Это в определенной степени
позволяет, на основе систематически осуществляемого анализа, разрабатывать действенные меры по
устранению причин преждевременного выхода технологической оснастки из строя и увеличения ее долговечности.
Подход к решению данной проблемы может базироваться, например, с помощью введения специальной 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 восстановления изношенных деталей в инструментальных цехах предприятий является переделка оснастки. Например, 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 удовлетворить около 20% потребности в технологической
оснастке при значительном сокращении затрат на ее
изготовление. Обеспечивается экономия инструментальных сталей, снижается трудоемкость и себестоимость изготовления штампов, сокращаются сроки
подготовки производства.
Важнейшим условием повышения стойкости и
работоспособности, например, штампов для холодной
штамповки является ее своевременная и качественная заточка. Это обусловливается тем, что износ режущих кромок вырубных штампов в процессе их
эксплуатации сопровождается увеличением высоты
заусенцев пропорционально величине данного износа. Критерием же износа вытяжных и гибочных штампов является выход полученных деталей за пределы
поля допуска. Эти величины должны контролироваться
и в случаях достижения максимально допустимых
значений, технологическая оснастка должна отправляться в заточку.
Ремонтные работы выполняются на основе положений, представленных в стандартах предприятий
по эксплуатации технологической оснастки. При выводе оснастки в ремонт, после окончания работы на
ней предъявляется последняя деталь, выполненная на
данной оснастке и сопроводительный лист, где указывается причина возврата. На основе составленной
дефектной ведомости определяется объем потребного ремонта.
Данные о проведении ремонта оснастки и фамилия исполнителя его производившего заносится в его
паспорт. Это позволяет в случае невыполнения норм
изготовления деталей на данной технологической оснастке после ремонта принимать меры к более качественному ремонту без мотивации труда исполнителей за выполнение повторного ремонта.
Применение планово-предупредительной системы ремонта и заточки технологической оснастки с
рабочими частями, армированными твердым сплавом,
позволяет достичь большого успеха. Сокращаются до
минимума затраты рабочего времени на заточку оснастки при улучшении ее качества. А это обусловливает ликвидацию или сокращение до минимума потерь в основном производстве по причине отсутствия
технологической оснастки. Такая оснастка имеет стой-
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кость, превышающую стойкость штампов с рабочими 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 улучшить качество выполнения этих работ и достичь существенного повышения эффективности основного
производства на предприятиях-производителях авиакомпонентов. Стало быть, совершенствование системы организации ремонтного обслуживания дает возможность обеспечить высокую работоспособность
оборудования и стойкость технологической оснастки
в условиях интенсивных режимов эксплуатации, что
способствует ликвидации потерь в основном производстве из-за простоев оборудования и отсутствия
оснащения и возрастания его конкурентоустойчивого
развития. Но следует помнить, что ремонтное обслуживание оборудования и технологической оснастки,
направленное на сохранение или улучшение соответствующих эксплуатационных характеристик должно
осуществляться на протяжении допустимого срока их
функционирования наиболее экономичными методами.
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Необхідною основою інноваційного розвитку
підприємств-виробників авіакомпонентів є грамотне,
якісне і своєчасне ремонтне обслуговування, яке за-

безпечить безперебійну роботу устаткування і мінімальний об'єм браку у виробництві. У статті розглянуто
підприємства-виробники авіакомпонентів і проведено
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Резник А. Е. Организационно-экономическая
основа управления ремонтным обслуживанием
производства авиакомпонентов
Необходимой основой инновационного развития
предприятий-производителей авиакомпонентов является грамотное, качественное и своевременное ремонтное обслуживание, которое обеспечит бесперебойную
работу оборудования и минимальный объем брака в
производстве. В статье рассмотрены предприятия-производители авиакомпонентов и проведен анализ потерь, связанных с несвоевременным ремонтным обслуживанием.
Ключевые слова: авиакомпоненты, инновационное развитие, ремонтное обслуживание, потери, модернизация технологического оборудования.
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ІДЕОЛОГІЧНІ ДИВЕРСІЇ ЗАМІСТЬ ОБ’ЄКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
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 порізному. Це ускладнює викладання економічної теорії,
робить її менш переконливою, тому виникає потреба
уточнювати зміст багатьох понять і здійснювати критику деяких поглядів і теорій сучасних економістів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Переважна більшість сучасних публікацій стосується конкретних досліджень економічних процесів, особливо
аналіз розвитку окремих галузей економіки, або економіки певного регіону. Аналіз розвитку економічної
науки в цілому і критика окремих, особливо західних
авторів здійснювалась такими економістами як Лібман А., Худокормов А., Соколов Б. І., Нусратулін В. К., Золотов А. Ф., Омельченко О. Ю.
Метою статті є показати суперечливість та неспроможність 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 минулого та позаминулого століть, переконливу критику яких
здійснили ще К. Маркс і Ф. Енгельс. Це також знаходить вияв у появі нових економічних категорій з нечітко вираженим і суперечливим змістом, замість тих
економічних категорій, до яких уже звикла українська наукова громадськість. Ми впевнені, що автори,
які вперше ввели в науковий обіг ці нові категорії, не
зможуть чітко і переконливо пояснити, чим ці нові категорії кращі за ті, які вже існують. Так, наприклад, у
другому стереотипному виданні навчального посібника з макроекономіки (Київ, „Либідь”, 2002) автор Степан Панчишин пише: „…хоч би як тлумачити причини, що визначають характер економічної системи, очевидно те, що вона ґрунтується на одній із двох форм
виробництва: натуральній або товарній. Тому природно розрізняти натуральні й товарні економічні системи” [1, с.15].
С. Панчишин уважає, що „Залежно від рівня осо-

бистої свободи трудівника існували різні системи натуральної 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 системою знову ж таки натуральної економічної системи.
Чи не занадто все засистематизоване?
Патріархальна селянська сім'я – це сім'я, яка нічого 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 системою – це вже занадто.
С. Панчишин розрізняє рабовласницьку, феодальну і сімейну системи за рівнем особистої свободи трудівника. Недостатньо характеризувати різницю
між рабом, кріпаком і членом патріархальної селянської сім'ї рівнем особистої свободи кожного з них, адже
рівень особистої свободи визначається перш за все
рівнем економічної свободи. Наприклад, селяни в період феодалізму були юридично прикріплені до землі,
яку феодали надавали їм для ведення власного господарства. 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 залежністю.
Те ж саме було і з рабами. Рабів позбавляли особистої свободи або обмежували їхню свободу для
того, щоб можна було їх експлуатувати. Тому розрізняти рабів і кріпаків треба не стільки за рівнем особистої свободи кожного з них, оскільки це навіть не економічне поняття, скільки за характером виробничих
відносин між рабом і рабовласником, між кріпаком і
феодалом, перш за все за характером відносин власності, за способом експлуатації.
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Крім того, С. Панчишин допускає певну неточність, відносячи рабовласницьку і кріпосницьку
економіку до натуральної економічної системи. Адже
з історії відомо, що раби Стародавньої Греції та стародавнього 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 поєднували елементи різних економічних систем.
В навчальному посібнику з макроекономіки
С. Панчишин пише: „на основі товарної форми виробництва можуть складатися ринкові та командні економічні 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 „національна економіка” і „економічна система”. Національних економік дійсно існує багато, скільки існує
країн, стільки існує і національних економік. Що стосується ринкової економіки, то до цього часу під ринковою економікою, або ринковою економічною системою економісти розуміли капіталістичну економіку,
або економіку капіталістичних країн як один тип економічної системи. Тобто слід говорити не про багато
ринкових економік, а про одну ринкову економіку, як
тип економічної системи. Те ж саме стосується і командної 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 економічних 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 командно-адміністративна та змішана економічні системи. Але ринкова економіка, як відомо, з'явилась лише
при капіталізмі, тобто більше трьох століть тому назад. 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 рабовласницька і феодальна економіка існували, не можна. Може,
ці автори вважають, що у цих економік не вистачає
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якихось елементів, щоб називати їх економічними системами? На наш погляд, скоріш за все, ці автори не
визнають марксистських понять „спосіб виробництва”
та „суспільно-економічна формація”, тому і не називають ні рабовласницький, ні феодальний, ні навіть
капіталістичний способи виробництва, обмежуючись
більш поверхневими характеристиками, такими як
„ринкова”, „командно-адміністративна” економічна системи, або ж бояться вживати марксистські поняття, щоб ніхто не запідозрив, або не звинуватив їх у
прихильності до марксизму.
По-друге, і ці автори, і С. Панчишин ототожнюють поняття „економіка” і „економічна система”. Якщо
це дійсно тотожні поняття, то виникає питання – навіщо поряд зі звичним і чітким поняттям „економіка”
вводити в науковий обіг аморфне, нечітке поняття „економічна система”? А Степан Панчишин крім того
замість звичних і чітких понять „натуральне” та „товарне” виробництва вводить поняття „фізична” й „монетарна” економіки [1, c. 15]. Ці поняття не тільки нечіткі
але й не зовсім зрозумілі. Скоріш за все, під фізичною
економікою слід розуміти натуральне, тобто нетоварне виробництво, бо існують поняття: „фізичний обсяг
виробництва”, „фізична або вартісна форма продукту”. 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”. Монетарна – означає грошова. Але такої економіки немає.
Гроші не існують окремо, незалежно від виробництва. Гроші існують в умовах товарного виробництва.
В такому випадку правильніше говорити про товарногрошові відносини, а не про монетарну економіку.
Економіка будь-якої країни як тепер, так і в минулому поєднувала і поєднує різні виробничі відносини і кожна має свої особливості. Візьмемо для прикладу таке поняття як „бурлаки”. Це були одночасно і
селяни-кріпаки, і наймані робітники. До якої ж економічної системи треба відносити таку економіку, в якій
існували бурлаки? В ній мали місце і капіталістичні, і
феодальні відносини.
Сучасні буржуазні економісти кидаються в крайнощі, то через несуттєву рису в економіці різних країн
поєднують їх в окрему економічну систему, наприклад, товарну економічну систему, або командно-адміністративну економічну систему, то намагаються в одну
систему втиснути різні економіки, які суттєво відрізняються одна від одної, наприклад, рабовласницьку і
феодальну економіки.
В марксистській політекономії існували чіткі поняття: економіка, спосіб виробництва, економічний
уклад, суспільно-економічна формація. Кожен спосіб
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виробництва відрізняється від інших способом поєднання робочої сили із засобами виробництва і відповідно історичною формою власності, тобто найсуттєвішими рисами. В економіці окремих країн поєднувались і поєднуються різні типи виробничих відносин і
різні форми господарювання, які називаються економічними укладами. Так, у Радянському Союзі на початку 20-го століття існували такі економічні уклади:
соціалістичний, дрібнотоварний, приватнокапіталістичний, державно-капіталістичний і патріархальний [3,
c. 21]. В економіці деяких інших країн, які переходили до соціалізму від докапіталістичних форм господарства, минаючи капіталізм, на початку перехідного
періоду значну питому вагу мали феодальні і напівфеодальні відносини, а інколи й залишки первіснообщинного патріархального господарства [3, c. 21].
Країни, в яких не склався ніякий спосіб виробництва, називаються країнами, що розвиваються, а
економіка таких країн є багатоукладною. Якщо в економіці 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, наприклад, 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 переходить 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 виробництва, чи ні. Якщо панівною формою виробничих відносин в певній країні є феодальні відносини, таку країну
називають феодальною, якщо панівною формою відносин є капіталістичні відносини, таку країну називають
капіталістичною. Якщо ж панівною формою є соціалістичні відносини, таку країну називають соціалістичною. Але треба мати на увазі, що назва способу виробництва в тій чи іншій країні не завжди відповідає
дійсності. Так, в Радянському Союзі дійсно соціалістичними підприємствами були лише колгоспи, бо вони
базувались на колективній власності, тобто відповідали сутності соціалізму. Підприємства, які базувались

на державній власності, не відповідали сутності соціалізму, бо вони базувались на найманій праці, що суперечить поняттю соціалізму. Наймана праця характерна лише для капіталізму. Оскільки колгоспна
власність (не враховуючи власність на землю) складала лише 10% від всієї власності на засоби виробництва, то й уся економіка Радянського Союзу лише
на 10% була соціалістичною, а на 90% була державно-капіталістичною. Але оскільки державна власність
СРСР розглядалась як суспільна, як загальнонародна, то її уважали соціалістичною, тому і СРСР розглядали як країну соціалістичну, хоч насправді це не відповідало сутності соціалізму.
Незважаючи на те, що в Радянському Союзі,
особливо за часів Сталіна населення (в найбільшій мірі
селяни) були повністю залежними від держави і абсолютно безправними перед державними органами, перед державними чиновниками, що було дуже схоже
на азіатський спосіб виробництва, ми не можемо розглядати спосіб виробництва у Радянському Союзі як
азіатський, оскільки при азіатському способі виробництва держава примушувала общинників виконувати певний обсяг суспільних (державних) робіт безкоштовно, тоді як в Радянському Союзі на державних
підприємствах працювали наймані робітники, які одержували заробітну плату. Отже, в Радянському Союзі
існував навіть при Сталіні не азіатський спосіб виробництва, а панівним був не соціалістичний, а державно-капіталістичний уклад. Це був капіталістичний
спосіб виробництва, але з тією особливістю, що панівною була не приватно-капіталістична, а державна
власність.
Те, що в Радянському Союзі управління економікою здійснювалось на основі централізованих державних 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 марксистська категорія – „азіатський спосіб виробництва”.
У марксистській економічній теорії економічні
категорії мають чітке визначення і чітко окреслений
зміст, тоді як у теоріях сучасних буржуазних економістів економічні категорії не завжди мають чітке
визначення і не дуже зрозумілий, суперечливий зміст.
К. Маркс при аналізі різниці між різними економіками розглядав найсуттєвіші, найважливіші відмінності, і лише потім звертав увагу на несуттєві, другорядні відмінності, тоді як сучасні буржуазні економісти розглядають несуттєві, другорядні відмінності,
а найсуттєвіші, найважливіші відмінності не помічають, взагалі не розглядають.
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Нарешті, сучасні буржуазні економісти вживають одні і ті ж, або схожі за назвою, що і в марксистській теорії, економічні категорії, але вкладають в
них зовсім інший зміст. Візьмемо для прикладу поняття „перехідний період”. Оскільки К. Маркс розглядав 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 програми” він писав: „Між капіталістичним і комуністичним суспільством лежить період революційного перетворення першого на друге. Цьому періоду відповідає і політичний перехідний період, і держава цього
періоду не може бути нічим іншим, крім як революційною 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, характерним є перехідний період. Він обумовлений як зміною
економічної (внутрішньої і зовнішньої) політики держави, так і переходом від одного етапу втручання держави в економіку до іншого” [2, с. 19]. Як бачимо,
К. Маркс пов'язував перехідний період з переходом
від капіталізму до соціалізму, а сучасні буржуазні економісти вживають те ж поняття, але з зовсім іншим
змістом.
В сучасній економічній теорії вживаються категорії близькі за назвою до категорій марксистської
теорії: додана вартість близька за назвою до додаткової 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: „соціалізм”, „комунізм”, „імперіалізм”, „експлуатація”,
„додаткова вартість”, „постійний та змінний капітал”,
„органічна будова капіталу”, „спосіб виробництва”,
„суспільно-економічна формація”, „основний економічний 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 поняття. Нарешті, замість поняття „капіталіст” вживається
поняття „підприємець”, хоч це теж не тотожні поняття.
Класики марксизму-ленінізму відстоювали інтереси робітничого класу. Робітничий клас своєю праЕкономічний вісник Донбасу № 3 (33), 2013

цею заробляє собі на життя, тому йому нічого приховувати. 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 марксистських категорій і теорій вони нав'язують свої категорії,
ідеї, теорії, стандарти життя. Вони спотворюють світогляд трудящих, щоб легше їх було експлуатувати.
Тому вони поширюють думку про те, що експлуатація може існувати в умовах будь-якої форми власності,
і що це за останні 3/4 століття було доведено як теоретично, так і на практиці [5, с. 4]. Автори цієї думки
С. В. Брагінський, і Я. А. Певзнер під виглядом творчої 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 зауважити, по-перше, що соціалізм, хоч і примітивний,
особливий мав місце лише в колгоспній економіці, а
не в радянській економіці взагалі. По-друге, державну власність в Радянському Союзі важко назвати загальнонародною, 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 засуджений, 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 починали використовуватись для експлуатації інших людей, вони переставали бути суспільною власністю,
перетворюючись тимчасово на приватну власність тих
осіб, які використовували їх для експлуатації. Тому
поняття „суспільна власність” і „експлуатація є несумісними”. Що стосується комуністичної власності, то
думка про те, що і при комунізмі можлива експлуатація, була б просто абсурдною.
Щоб дискредитувати марксизм, Брагінський і
Певзнер як ідеологи капіталізму відроджують і поширюють 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 неспроможність, помилковість думки меркантилістів про те, що
не виробництво, а обмін, торгівля є джерелом багатства. 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 жодного економічного закону. Лише фізіократи через
кілька століть, зрозумівши помилковість меркантилістських ідей, почали досліджувати виробництво. Не
зважаючи на всю очевидність помилковості ідеї про
первинність обміну по відношенню до виробництва,
Брагінський і Певзнер знову поширюють цю помилкову думку.
Висновки. Поширення вульгарних поглядів завдає великої шкоди українській науці і суспільству в
цілому. Щоб припинити поширення таких поглядів,
треба давати їм відсіч шляхом аргументованої і всебічної критики.
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The article gives a critigue of the contradictory and
flawed views of some modern economists. Examples of
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НАШІ ЮВІЛЯРИ
ДИРЕКТОРУ-ОРГАНІЗАТОРУ ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ
ПРОМИСЛОВОСТІ НАН УКРАЇНИ, АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ

ОЛЕКСАНДРУ МИКОЛАЙОВИЧУ АЛИМОВУ – 90 РОКІВ
Олександр Миколайович Алимов – відомий вчений-економіст, доктор економічних наук, професор,
академік Національної академії наук України (1973),
академік Академії екологічних наук України (1992),
Заслужений діяч науки і техніки України (1997), Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки
(2010), лауреат премії ім. А. Г. Шліхтера НАН України
(1971), полковник у запасі, ветеран та учасник бойових дій Великої Вітчизняної Війни – народився 30 вересня 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 розвиток науки.
Початок його трудового життя припадає на роки
Великої Вітчизняної Війни Радянського Союзу 1941 –
1945 рр. Курсант Лепельського артилерійсько-мінометного училища (1941 – 1942); командир взводу, батареї, 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 фінансовий інститут. У 1953 році О. М. Алимов вступив до
аспірантури Московського гірничого інституту. Після
успішного закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації у 1957 році почалася його науково-організаторська та дослідницька діяльність в Донецькому 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 завідувачем великого відділу Донецького науково-дослідного вугільного інституту, в 1965 році він стає
директором-організатором Інституту економіко-промислових досліджень у складі Донецького наукового
центру Академії наук України. У цій якості О. М. Алимов створив наукову школу, що підготувала нове покоління вчених-економістів для Донбасу, Придніпров’я
та інших регіонів південного сходу України. Під його
керівництвом Донецьке відділення Інституту економіки за короткий час стало центром фундаментальної
економічної науки в Донбасі. У 1967 році відділення
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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 проблем забезпечення результативності управління виробництвом, що пов'язані з широким використанням економіко-математичних методів в економіці, а результати 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 продуктивних сил України (1973 – 1984), де він став фундатором нового напряму розбудови продуктивних сил в
Україні і провадив науково-організаторську діяльність,
спрямовану на здійснення міждисциплінарних комплексних досліджень, пов'язаних із оцінкою та прогнозуванням темпів і пропорцій розвитку та розміщення
продуктивних сил держави у взаємозв’язку з забезпеченням 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 середовища. О. М. Алимов спрямовує науково-прикладну діяльність співробітників РВПС України в контексті
розбудови безпечних потужностей ядерної енергетики, раціоналізації розміщення енергетичних об’єктів
як з точки зору досягнення їхньої економічної ефективності, так і з позицій врахування різної природи факторів впливу на базові галузі промисловості України.
Під його керівництвом було розроблено наступні доктринальні програми: Комплексну програму науковотехнічного прогресу СРСР на 1986 – 2005 рр., Комплексну 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 екологічне обґрунтування будівництва комплексу „Дунай
– Дніпро” тощо.
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Поряд із плідною науково-дослідною діяльністю
О. М. Алимов успішно керував великими науковими
колективами; проблемними, науковими та спеціалізованими радами і комісіями. Багатогранна наукова і
громадська діяльність О. М. Алимова отримала широке визнання світової наукової спільноти. Його доробок становить методологічну основу парадигми
макросистемної еволюції потенціалу сталого розвитку України, а біографію включено до міжнародних
бібліографічних та багатотомних історико-культурологічних видань. Зокрема, у міжнародному біографічному огляді серед діячів, які досягли досконалості та
залишили слід у певній галузі науки, чия робота надихає інших і становить інтерес в усі часи як на регіональному, так і на міжнародному рівні, в одному з
томів видання „Міжнародна біографія: чоловіки і жінки
з досягненнями та відзнаками” представлено життєвий шлях О. М. Алимова.
О. М. Алимов активно займається науковоорганізаційною роботою – є членом Відділення економіки НАН України. Бере участь у підготовці низки аналітичних розробок як керівник Міжнародної асоціації
енергетиків-економістів з проблемного напряму „Економічний та соціальний розвиток України” та на виконання програм діяльності Кабінету Міністрів України.
Робота очолюваного О. М. Алимовим відділу
стратегічного потенціалу сталого розвитку Державної установи „Інститут економіки природокористування 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 України в межах міждисциплінарної тріади „економіка –
екологія – соціум”; обґрунтування методологічних засад формалізації моделі адаптивного управління використанням стратегічного потенціалу реального сектору економіки України на основі системи науково
аргументованих критеріїв та індикаторів оцінювання;
формування макроекономічної моделі стратегічного
потенціалу сталого розвитку в умовах фінансово-економічної невизначеності функціонування економіки.
Під науковим редагуванням і за безпосередньої
участі О. М. Алимова опубліковано близько 580 наукових робіт, серед них 12 індивідуальних і 45 колективних монографій. Під його науковим керівництвом
підготовлено більше 30 кандидатів і 13 докторів економічних 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 орденами Червоного Прапора, орденами Олександра Невського, двома орденами Вітчизняної війни I ступеня,
орденом „Знак Пошани”, медаллю „За відвагу” та багатьма іншими нагородами.
Наукова громадськість, колеги, учні, друзі сердечно вітають Олександра Миколайовича Алимова з
ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я та невтомного наукового пошуку.
Вчена рада ІЕП НАН України
Вчена рада ЛНУ ім. Тараса Шевченка
Редколегія журналу
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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!
М. Г. Белопольський очолює кафедру обліку та
аудиту ПДТУ з 2000 року. Він ветеран освіти і науки,
відомий науковець, активний громадський діяч. Народився М. Г. Белопольський 10 квітня 1938 року у
с. Куцо-Балка (нині Котовське) Вільшанського району
Одеської (нині Кіровоградської) області. Батько Григорій – залізничник, мати Ганна – домогосподарка,
старший брат Борис – залізничник, молодший Володимир – механік обчислювальної техніки. Закінчив
Вільшанську середню школу (1957 р.), служба в
Радянській армії (1957 – 1959 рр.), студент Донецького інституту радянської торгівлі (1959 – 1964 рр.),
науковий співробітник Інституту економіки промисловості Академії наук України (1964 – 1967 рр.), аспірант, викладач Донецького інституту радянської торгівлі (1967 – 1974 рр.), заступник завідувача кафедри
економічної кібернетики, заступник декана обліковофінансового факультету Донецького національного
університету (1974 – 1980 рр.), доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту Донецької філії
Інституту підвищення кваліфікації Міністерства житлово-комунального господарства (1980 – 1990 рр.),
ректор Донецького економіко-гуманітарного інституту (1990 – 1993 рр.), завідувач кафедри невиробничого менеджменту Донецького університету управління (1993 – 1996 рр.), завідувач кафедри бухгалтерського обліку Макіївського економіко-гуманітарного інституту (1996 – 2000 рр.), завідувач кафедри
обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету з 2000 року по теперішній час. Захист кандидатської дисертації (1974 р.) та докторської (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., голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Приазовського державного технічного університету з 2004 р., директор аудиторської фірми „Аудит-універсал” з 1996 р. Він відомий
учений-педагог з соціально-економічних та промислово-господарських проблем, торгівлі, екологічних
проблем, науково-технічного та інноваційного розвитку, з вирішення теоретичних та практичних проблем 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
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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 наукових друкованих праць, у тому числі десятків особистих та колективних монографій, підручників та
навчально-методичної літератури, у яких висвітлено
науково-методичні підходи до вирішення важливих
соціально-економічних проблем теоретичного та прикладного характеру, конкретні рекомендації та пропозиції керівним органам, громадським організаціям, 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 підготовлено 18 кандидатів наук, він голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій,
завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського
державного технічного університету, професор кафедри маркетингу та комерційної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі
ім. М. І. Туган-Барановського та професор кафедри
економіки підприємств Донбаської національної академії будівництва і архітектури, член редколегії декількох наукових журналів. М. Г. Белопольський нагороджений 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 – студент 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 України.
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Вчена рада Інституту економіки промисловості
НАН України
Редколегія журналу

СТАНІСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ПОВАЖНИЙ –
ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР,
АКАДЕМІК АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ – ГЕРОЙ УКРАЇНИ!
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 педагогічних наук України, академік Української академії наук
державного управління, професор Станіслав Федорович Поважний присвятив служінню своїй країні, своєму місту і регіону, своїм землякам.
Весь свій творчий потенціал, багатий науковопедагогічний досвід С. Ф. Поважний присвятив будівництву національної та регіональної економіки, розвитку української системи освіти.
Життєвий і трудовий шлях Станіслава Федоровича від шахтаря і громадського діяча – до академіка,
високоавторитетного вченого – гідний приклад для
молоді та студентів, які навчаються у створеному ним
виші – Донецькому державному університеті управління. Науковий, педагогічний та організаторський досвід
доктора економічних наук, професора Станіслава Федоровича 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, методологія, методика”, „Основи методи в економіки і управлінні”, „Менеджмент в освіті” тощо.
Він є головою спеціалізованої Вченої ради ДонДУУ з захисту докторських і кандидатських дисертацій з державного управління, а також керівником
наукової школи „Організаційно-господарський ме-

ханізм розвитку економіки Донбасу та Східного регіону України”. Під його науковим керівництвом захищено 4 докторських і 17 кандидатських дисертацій.
Професору С. Ф. Поважному присуджено: золоту медаль ім. М. І. Туган-Барановського, золоту медаль ім. М. В. Ломоносова, золоту медаль „За заслуги в освіти”, медаль „80 років Національної академії
наук України”.
За заслуги перед державою С. Ф. Поважного
нагороджено орденами „Трудового червоного прапору”, „Знак пошани”; орденами – знаками відзнаки Президента України: „За заслуги” – І-го, ІІ-го, ІІІ ступеня, „Богдана Хмельницького”. За трудове досягнення,
а також 17 медалями. Він є повним кавалером почесних знаків „Шахтарська слава” І, ІІ, ІІІ ступенів, а
також є повним кавалером відзнаки „Шахтарська доблесть” І – ІІ – ІІІ степенів.
С. Ф. Поважний є „Почесним громадянином
міста Донецька”, „Почесним громадянином Донецької області”, а також йому присуджено почесне звання „Заслужений працівник культури України”, „Заслужений працівник народної освіти України”.
Завдяки своїм надзвичайним якостям, таланту
людини і керівника, працездатності і почуттю обов'язку професор С. Ф. Поважний подолав багато перешкод і вклав величезний внесок у розвиток міста Донецька, Донецької області, Донбасу і України.
Щиро вітаємо Вас, вельмишановний Станіславе
Федоровичу, з високою нагородою України, зичимо
міцного здоров'я, нових наукових звершень, сімейного благополуччя.
Наукова громадськість, колеги, учні, друзі бажають 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
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ЮВІЛЕЙ ЛЮДИНИ, ЗАКОХАНОЇ У НАУКУ
У липні 2013 року вченому-економісту, професору Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка, доктору економічних наук, членукореспонденту Академії економічних наук України
Матросовій Людмилі Миколаївні виповнюється
60 років.
Л. М. Матросова народилась у смт. Башанта
Ростовської області. У 1970 році вступила на економічний 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 дисертацію на тему: „Механізм формування та розподілу прибутку підприємств в умовах переходу до ринкової економіки”.
У 2002 році здобула науковий ступінь доктора
економічних наук, захистивши докторську дисертацію на тему: „Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями на промислових підприємствах”.
З 1997 року – доцент кафедри маркетингу Східноукраїнського державного університету.
З 2006 року – професор кафедри фінансів та
банківської справи Луганського національного педагогічного 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 професора 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. широко відоме в науковій спільноті як фахівця та авторитетного вченого із питань управління інноваціями.
Вона внесена до науковометричної бази видатних
вчених Луганщини.

Палітра наукових інтересів вченого досить різноманітна: теоретичні основи економічної науки, сучасні
проблеми макроекономіки, стратегія розвитку старопромислових регіонів України, активізація інноваційної діяльності підприємств та впровадження інновацій, проблеми зростання конкурентоспроможності
в умовах глобалізації, шляхи подолання світової фінансової 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 забезпечення та зростання конкурентоспроможності економіки,
управління та впровадження інновацій, сталого розвитку 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 людина, 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 Миколаївну 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
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